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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และมาตรา  ๒๖  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดระยอง  ภายในแนวเขตตามแผนที่ 
ท้ายกฎกระทรวงนี้  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขต
ตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและสอดคล้องกับ 
การขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม  ด้านเกษตรกรรม  
ด้านการค้า  การบริการ  และการท่องเที่ยว 
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(๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย  และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ 
การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

(๕) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนด 

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท

ท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินประเภท  ช.  ๑  และ  ช.  ๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน  

โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ที่ดินประเภท  ช.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  การค้าบริการ 

เขตอุตสาหกรรม  และอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน  จําแนกเป็นบริเวณ  ช.  ๑ - ๑  
ถึง  ช.  ๑  –  ๔ 

 (ข) ที่ดินประเภท  ช.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  การค้าบริการ   
และการเกษตร  จําแนกเป็นบริเวณ  ช.  ๒ - ๑  ถึง  ช.  ๒ - ๑๔ 

(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑  ถึงหมายเลข  ๒.๑๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๓.๑  ถึงหมายเลข  ๓.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม 
และคลังสินค้า 

(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๔.๑  ถึงหมายเลข  ๔.๙  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข  ๕.๓  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบ 
และเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

(๖) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๑  ถึงหมายเลข  ๖.๖  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบ   
และเส้นทแยงสีน้ําตาล  ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  ถึงหมายเลข  ๗.๗  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๘.๑  ถึงหมายเลข  ๘.๑๒  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน   
มีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

ข้อ ๖ ที่ดินประเภท  ช.  ๑  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) การประกอบอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) การประกอบกิจการโม่  บด  หรือย่อยหิน 
 (๒.๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว์ 
 (๒.๓) การประกอบกิจการทําปลาป่น 
 (๒.๔) การประกอบกิจการการฟอกย้อม 
 (๒.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
 (๒.๖) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเย่ือกระดาษจากไม้  เศษผ้า  หรือเส้นใย 
 (๒.๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ์  สารเคมี  หรือวัตถุเคมี  ซึ่งมิใช่ปุ๋ย  

ดังต่อไปนี้ 
   (๒.๗.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์  (Chlor -  alkaline  

Industry)  ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์  (NaCL)  เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต   (Na2Co3)  
โซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  กรดไฮโดรคลอริก  (HCL)  คลอรีน  (CL2)  โซเดียมไฮโพคลอไรด์  (NaOCL)  
และปูนคลอรีน  (Bleaching  Powder) 

   (๒.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัลที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้จาก
การกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมหรือการแยกก๊าซธรรมชาติ 

 (๒.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 

 (๒.๙) การประกอบกิจการการแยกก๊าซธรรมชาติ 
 (๒.๑๐) การประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ 
 (๒.๑๑) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต์ 
 (๒.๑๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  หรือผลิตเหล็ก  หรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น  (Iron  and  Steel  Basic  Industries) 
 (๒.๑๓) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในขั้นต้น  ซึ่งมิใช่เหล็ก 

หรือเหล็กกลา้  (Non -  Ferrous  Metal  Basic  Industries) 
 (๒.๑๔) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 
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 (๒.๑๕) การประกอบกิจการผลิตถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี 
 (๒.๑๖) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส์ 
 (๒.๑๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับหม้อแบตเตอร่ีเก่า 
 (๒.๑๘) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
 (๒.๑๙) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 

 (๒.๒๐) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๕) สถานที่เก็บวตัถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๖) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ีในการจัดสรรที่ดิน  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการให้อยู่ติดกับ 

ถนนสาธารณะที่มีขนาดช่องทางจราจรไม่น้อยกว่า  ๔  ช่องทาง  และมีเขตทางดังนี้ 
 (๑.๑) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่   

ให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  โดยมีความกว้างต่อเนื่องของเขตทาง 
โดยตลอดไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเท่ากันหรือมากกว่า  และมีความกว้าง
ต่อเนื่องจากก่ึงกลางทางเข้าออกของโครงการออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

 (๑.๒) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ไร่  ขึ้นไป  
แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ไร่  ให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๖  เมตร  โดยมีความกว้าง
ต่อเนื่องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเท่ากันหรือมากกว่า  
และมีความกว้างต่อเนื่องจากก่ึงกลางทางเข้าออกของโครงการออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

 (๑.๓) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า  ๕๐๐  ไร่  ขึ้นไป  
แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ไร่  ให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  โดยมีความกว้าง
ต่อเนื่องของเขตทางโดยตลอดไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเท่ากันหรือมากกว่า  
และมีความกว้างต่อเนื่องจากก่ึงกลางทางเข้าออกของโครงการออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 
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 (๑.๔) โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เกินกว่า  ๑,๐๐๐  ไร่  ขึ้นไป  
ให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  โดยมีความกว้างต่อเนื่องของเขตทาง 
โดยตลอดไปจนถึงทางแยกที่บรรจบกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางเท่ากันหรือมากกว่า  และมีความกว้าง
ต่อเนื่องจากก่ึงกลางทางเข้าออกของโครงการออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

(๒) การจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  ที่ดินอันเป็น
ที่ตั้งโครงการให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔๕  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําระยองหรือคลองใหญ่  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง 
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําหรือคลองไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคม
และขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภท  ช.  ๒  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  
สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๕) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ีในการจัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมหรือจัดสรรที่ดิน

เพื่อการอยู่อาศัย  ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําประแสร์  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม
หรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้า  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคาร
ขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกอบอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้  ยกเว้นที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๓  และ

หมายเลข  ๒.๑๕ 
 (๑.๑) การประกอบกิจการโม่  บด  หรือย่อยหิน 
 (๑.๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว์ 
 (๑.๓) การประกอบกิจการทําปลาป่น 
 (๑.๔) การประกอบกิจการการฟอกย้อม 
 (๑.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
 (๑.๖) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเย่ือกระดาษจากไม้  เศษผ้า  หรือเส้นใย 
 (๑.๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ์  สารเคมี  หรือวัตถุเคมี  ซึ่งมิใช่ปุ๋ย  

ดังต่อไปนี้ 
  (๑.๗.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ - แอลคาไลน์  (Chlor - alkaline  

Industry)  ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์  (NaCL)  เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต   (Na2Co3)  
โซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  กรดไฮโดรคลอริก  (HCL)  คลอรีน  (CL2)  โซเดียมไฮโพคลอไรด์  (NaOCL)  
และปูนคลอรีน  (Bleaching  Powder) 

  (๑.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัลที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้จาก 
การกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมหรือการแยกก๊าซธรรมชาติ  ยกเว้นที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๔ 

 (๑.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 

 (๑.๙) การประกอบกิจการการผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี 
 (๑.๑๐) การประกอบกิจการผลิต  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
 (๑.๑๑) การประกอบกิจการกล่ันน้ํามันปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ  ยกเว้นที่ดิน 

ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๖  ให้ประกอบกิจการโรงงานท่ีใช้ความเย็นของ  LNG  (Cold  Energy  Utilization)  
เพื่อดึงความเย็นบางส่วนจาก  LNG  มาใช้ประโยชน์  รวมถึงการแยกก๊าซอีเทนที่อาจปะปนมากับ  LNG 

 (๑.๑๒) การประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ  ยกเว้นที่ดิน 
ในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๖  ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล
ใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็น
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แปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ 
มีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ 
ในการผลิตเดิม 

 (๑.๑๓) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต์ 
 (๑.๑๔) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  หรือผลิตเหล็ก  หรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น  (Iron  and  Steel  Basic  Industries) 
 (๑.๑๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในขั้นต้น  ซึ่งมิใช่เหล็ก 

หรือเหล็กกล้า  (Non - Ferrous  Metal  Basic  Industries) 
 (๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า  ยกเว้นที่ดิน 

ในบริเวณหมายเลข  ๒.๒  และหมายเลข  ๒.๓ 
 (๑.๑๗) การประกอบกิจการผลิตถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี 
 (๑.๑๘) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส์ 
 (๑.๑๙) การประกอบกิจการเก่ียวกับหม้อแบตเตอร่ีเก่า 
 (๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน  ทั้งนี้  เฉพาะที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๒.๑๔  ให้ดําเนินการ
หรือประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมได้ 

 (๑.๒๑) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 

 (๑.๒๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(๒) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๑๐) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๑) โรงพยาบาล 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า  
ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  คลังสินค้าที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชน
หรือสิ่งแวดล้อม  ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การประกอบอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ 
 (๑.๑) การประกอบกิจการโม่  บด  หรือย่อยหิน 
 (๑.๒) การประกอบกิจการเก่ียวกับกระดูกสัตว์ 
 (๑.๓) การประกอบกิจการทําปลาป่น 
 (๑.๔) การประกอบกิจการการฟอกย้อม 
 (๑.๕) การประกอบกิจการฟอกหนัง 
 (๑.๖) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเย่ือกระดาษจากไม้  เศษผ้า  หรือเส้นใย 
 (๑.๗) การประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตเคมีภัณฑ์  สารเคมี  หรือวัตถุเคมี  ซึ่งมิใช่ปุ๋ย  

ดังต่อไปนี้ 
  (๑.๗.๑) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมคลอ -  แอลคาไลน์  (Chlor - alkaline  

Industry)  ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์  (NaCL)  เป็นวัตถุดิบในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต   (Na2Co3)  
โซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH)  กรดไฮโดรคลอริก  (HCL)  คลอรีน  (CL2)  โซเดียมไฮโพคลอไรด์  (NaOCL)  
และปูนคลอรีน  (Bleaching  Powder) 

  (๑.๗.๒) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเปโตรเคมีคัลที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้จาก 
การกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมหรือการแยกก๊าซธรรมชาติ 

 (๑.๘) การประกอบกิจการการผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์โดยกระบวนการทางเคมี 

 (๑.๙) การประกอบกิจการการผลิตปุ๋ยเคมโีดยกระบวนการทางเคมี 
 (๑.๑๐) การประกอบกิจการผลิต  ซ่อมแซม  หรือดัดแปลงวัตถุระเบิด 
 (๑.๑๑) การประกอบกิจการกลั่นน้ํามันปิโตรเลียมและการแยกก๊าซธรรมชาติ 
 (๑.๑๒) การประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ 
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 (๑.๑๓) การประกอบกิจการผลิตซีเมนต์ 
 (๑.๑๔) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  หรือผลิตเหล็ก  หรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น  (Iron  and  Steel  Basic  Industries) 
 (๑.๑๕) การประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุงหรือหลอมโลหะในขั้นต้น  ซึ่งมิใช่เหล็ก 

หรือเหล็กกล้า  (Non - Ferrous  Metal  Basic  Industries) 
 (๑.๑๖) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมชุดเคลือบผิวโลหะดว้ยไฟฟ้า 
 (๑.๑๗) การประกอบกิจการผลิตถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี 
 (๑.๑๘) การประกอบกิจการผลิตหลอดฟลูออเลสเซนส์ 
 (๑.๑๙) การประกอบกิจการเก่ียวกับหม้อแบตเตอร่ีเก่า 
 (๑.๒๐) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

และโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 
 (๑.๒๑) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  เว้นแต่โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยรวมของชุมชน 

 (๑.๒๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือ
ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่  โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

(๒) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม 
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ 
(๗) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ีในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการ

ให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๖  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๗๖  

และทางหลวงชนบท  รย.  ๒๐๒๖  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
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และสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ 
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงน้ี  

เว้นแต่โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทน้ีในการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  ที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการ

ให้อยู่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําประแสร์  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ

ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือ 
การสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาสภาพส่ิงแวดล้อม  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงน้ี  

เว้นแต่โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดประเภทและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ใช้วัตถุดิบจากผลิตผลการเกษตร  ลงวันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

(๒) การประกอบกิจการที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงหลัก
หรือเชื้อเพลิงรอง 

(๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
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(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานท่ีเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามแข่งรถ 
(๑๑) สนามกอล์ฟ 
(๑๒) กําจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เช่นเดียวกับที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ยกเว้นที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๖.๔  ให้ประกอบกิจการ
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์  (Fiberboard)  โรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับการพิมพ์  การทําแฟ้มเก็บเอกสาร  การเย็บเล่ม  ทําปก  หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์  โรงงาน 
ทําแม่พิมพ์โลหะ  และโรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าได้  เฉพาะโรงงานท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการอยู่  ให้ขยายพื้นที่โรงงาน
ได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม   
ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  
ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๒๔๕  
ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 



หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน 
ซึ่งเป็นของรัฐ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้อง
กับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
ที่ดินประเภทน้ีในบริเวณหมายเลข  ๗.๑  หมายเลข  ๗.๒  หมายเลข  ๗.๓  และหมายเลข  ๗.๔  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตอ่างเก็บน้ําไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๓๘  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๑๙๑  

ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตร 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ไว้เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  และห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๒) การอยู่อาศัยประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๓) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
การใชป้ระโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่ง

ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่ 
เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค 

ข้อ ๑๕ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 



หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ท่ีใช้สาร ๓

     ตัวทําละลายในการสกัด

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓

     ท่ีใช้สารตัวทําละลายในการสกัด

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓

     อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และ

ปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้

     แอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium 

Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต

(Potassium

Chlorate) ให้ประกอบ

กิจการได้

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

     หรือสัตว์ (Pesticides) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และ

ปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้

แอมโมเนียมไนเตรต

(Ammonium 

Nitrate) หรือโปแตส

เซียมคลอเรต

(Potassium

Chlorate) ให้ประกอบ

กิจการได้

ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ

ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๖๐

ท่ีดินประเภทชุมชน ท่ีดินประเภท ช.๑



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓

ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

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

เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ

กิจการได้

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สาํหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา ๓

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

     จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ เฉพาะแอสฟัลต์ติก

     ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน คอนกรีต ให้ประกอบ

กิจการได้

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓

     ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลง 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

๒

ท่ีดินประเภทชุมชน ท่ีดินประเภท ช. ๒



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 (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

 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓

 (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานดูดทราย ๓

 (๕) โรงงานลําเลียงหนิ กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ๒

๔  (๑) โรงงานฆ่าสัตว์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ ๒ และ ๓

      หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓

      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ๒ และ ๓

      หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

 (๖) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๒ และ ๓

      ของสัตว์

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ๑ ๒ และ ๓

      ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

๓
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๕  (๑) โรงงานทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์ จําพวกท่ี ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (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

๗  (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓

 (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓

 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ ๓

      เติมไฮโดรเจน

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรงุอาหาร ๓

๙  (๑) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (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

๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๔
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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) โรงงานทําเก๊กฮวยผง 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 หรือชอ็กโกเลต

 (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓

 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

หรือย่อยน้ําแข็ง จําพวกท่ี ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

     จําพวกท่ี ๒ และ ๓

เฉพาะในบริเวณฟาร์ม

ปศุสัตว์ ให้ประกอบ

กิจการได้

๕
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 (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) โรงงานทําป่นหรือบดมอลต์ ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี  ๓ เฉพาะ

ในสถานบริการ

ให้ประกอบกิจการได้

๒๐  (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําแร่ ๑ 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 (Asbestus)

 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓

      (Asbestus)

 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestus) ๓

 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestus) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี  ๓ เฉพาะ

การพิมพ์สิ่งทอพ้ืนเมือง

ให้ประกอบกิจการได้

๖
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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 หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเสน้ใย 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 หรอืซ่อมแซม ตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้

๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ซ่ึงมิได้ทําด้วย ๓

      วิธีถักหรือทอ

 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ซ่ึงมิได้ทําด้วย ๓

      วิธีถักหรือทอ

 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน  ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถัก ๓

      หรือทอ ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓

 อัดให้เป็นลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว์

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓

๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓

๗
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๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกายหรือ ๑ ๒ และ ๓

      รองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม

 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกายหรือ ๓

      รองเท้าจากใยแก้ว

๓๓  โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ๑ ๒ และ ๓

 ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔  (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ท่ีคล้ายคลึงกัน จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓

 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓

 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓

 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

๓๗  โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ

 จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กิจการได้

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 หรือการอัด ๓

      กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ ๓

๘
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๔๒  (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓

      อันตราย  ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

การทําปุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓

      หรือสัตว์ (Pesticides)

 (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย 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) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๓

      ประกาศ

 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓

      รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บปว่ยของมนุษย์หรือสัตว์

 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓

      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

      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

๙
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 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๑ ๒ และ ๓

๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓

 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓

      ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป

      (Wetting Agents , Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ

      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์

      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (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 (Activateed Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓

๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓

      ท่ีแต่งแลว้

๑๐
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 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์ 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) โรงงานทําผลิตภณัฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับท่ี 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 หรือรูปทรงต่าง ๆ ๓

 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓

 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ๒ และ ๓

 (๙) โรงงานล้าง บด หรอืย่อยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓

๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการทํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น
ดินเผา หรือเครื่อง
ดินเผา และรวมถึง

๑๑



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

การเตรียมวัสดุ
เพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 กระเบื้องประดับ  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ท่อหรือยอดปล่องไฟ  หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว เฉพาะผลิตอิฐจาก

ดินเหนียว ให้ประกอบ

กิจการได้

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      ลําเลียงหรือระบบท่อลม จําพวกท่ี ๓ ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ๓

      หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยปิซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จําพวกท่ี ๒ 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)

๑๒
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๖๑  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้

๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

 หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง

หรือซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้

๖๓  (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ๑ ๒ และ ๓

      ถังน้ํา หรือปล่องไฟ

 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการทําส่วน
ประกอบสําหรับใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร
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

๑๓
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 (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

 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี  ๒ และ ๓ 

ให้ประกอบกิจการได้

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ของเครื่องจักรดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

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 หรอืซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์ ๑ ๒ และ ๓

      หรือเครื่องขัด

 (๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or ๑ ๒ และ ๓

      Forging Machines)

๑๔
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 (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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ เฉพาะดัดแปลง หรือ

 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 Associated Electronic Data Processing Equipment or กิจการได้

 Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

 เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา

 ซ่ึงมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

 อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง เฉพาะดัดแปลง หรือ

 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม กิจการได้

 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิด จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

๑๕



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ เฉพาะดัดแปลง หรือ

 แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า กิจการได้

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง เฉพาะดัดแปลง หรือ

 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ กิจการได้

 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi -

 Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้

 (Fixed or Variable Electronic Capacitorsor or Condensers) 

 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

 หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

 สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรอืเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (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

๑๖



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๗๕  (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการซ่อมแซม

ทาสี หรือตอกหมัน

เรือในอู่ต่อเรือ

ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      หรือกระเช้าไฟฟ้า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

 (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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะดัดแปลง
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
แปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓

      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๑๗



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

      ควบคุม เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

 (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  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือโลหะท่ีมีค่า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
 (๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
     หรือเหรียญอ่ืน จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ ๑ ๒ และ ๓

 เครื่องดนตรีดังกล่าว

๑๘



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ๑ ๒ และ ๓
 การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
 เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิได้ระบุไวใ้นลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ๑ ๒ และ ๓

      ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน

 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

      หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองหรือของ

ชําร่วย ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ๓ ยกเว้นจําพวกท่ี ๓

เฉพาะที่ไม่ใช้ถ่านหิน

ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๐  โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
 หรือโรงงานอุตสาหกรรม จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินค้าท่ัวไป ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
 (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๙
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๙๒  โรงงานห้องเย็น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๓  โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑
ให้ประกอบกิจการได้

๙๔  โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือใช้ประจําตัว จําพวกท่ี ๑

ให้ประกอบกิจการได้
๙๕  (๑) โรงงานซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๓) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครี่องยนต์ ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑
ให้ประกอบกิจการได้

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑

ให้ประกอบกิจการได้
๙๗  โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือขนสัตว์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร

 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน

 เครื่องกระสุนปืน หรอืวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๒๐
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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

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเวน้โรงงาน

จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสีย

รวมของชุมชนและ

โรงงานกําจัดมูลฝอย

รวมของชุมชน

ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา ๓

 (Steam Generating)

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

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ี ๓

 ไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒

 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ๓

 หรือของเสยีจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน

 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

๒๑
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๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ๓

 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย

 แหล่งแสงท่ีมีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ

 แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก

 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๗  (๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓

 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ ๓

      เติมไฮโดรเจน

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

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

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙  (๑) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๒ และ ๓

๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๒๒

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
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๑๑  (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓

๑๒  (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓

 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรือย่อยน้ําแข็ง จําพวกท่ี ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

     จําพวกท่ี ๒ และ ๓

เฉพาะในบริเวณฟาร์ม

ปศุสัตว์ ให้ประกอบ

กิจการได้

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓

๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ

๑๙  (๑) โรงงานทําป่นหรือบดมอลต์ ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี  ๓ เฉพาะ

ในสถานบริการ

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

๒๓
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๒๒  (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ ๑ ๒ และ ๓

     เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestus)

 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓

      (Asbestus)

 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเรจ็ด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestus) ๓

 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestus) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี  ๓ เฉพาะ

การพิมพ์สิ่งทอพ้ืนเมือง

ให้ประกอบกิจการได้

๒๔  โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานจําพวก

 หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มท่ีถักด้วยด้ายหรือเส้นใย ท่ี ๑ ๒ และ ๓ ซ่ึงไม่มี

การฟอก ย้อมสี

ให้ประกอบกิจการได้

๒๖  (๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ๑ ๒ และ ๓

      ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว (โรงงานกลุ่ม ก. เฉพาะซ่อมแซม)

๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ซ่ึงมิได้ทําด้วย ๓

      วิธีถักหรือทอ

 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ซ่ึงมิได้ทําด้วย ๓

      วิธีถักหรือทอ

 (๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๓

๒๙  โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ ๓

 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓

๒๔
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๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓

๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกายหรือ ๑ ๒ และ ๓

      รองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม

 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกายหรือ ๓

      รองเท้าจากใยแก้ว

๓๔  (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ท่ีคล้ายคลึงกัน จําพวกท่ี ๓ 

 (๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร จําพวกท่ี ๓ 

 (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓

 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓

 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓

 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

๓๗  โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัด จําพวกท่ี ๓ 

 เข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓

      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ๑ ๒ และ ๓

 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัด ๓

      กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

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

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓

      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุ๋ย

๒๕
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๔๓  (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

การทําปุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓

      หรือสัตว์  (Pesticides)

 (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย 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) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๓

      ประกาศ

 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓

      รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์

 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓

      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

      กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

      แต่วัตถุตาม (๑) หรอื (๒) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับ

      ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบ

      โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ีใช้ในการนั้น

๔๗  (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ ๓

      สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู

 (๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสตัว์ ๓

      หรือไขมันสัตว์

 (๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทํายาสีฟัน ๑ ๒ และ ๓

๒๖
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๔๘  (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร ๓

 (๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓

      ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป

      (Wetting Agents , Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ

      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์

      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (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 หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตวัไวแสง

        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 

        Paper or Cloth)

 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activateed Carbon) ๓

๔๙  โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม ๓

๕๐  (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน ๓

 (๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓

      ท่ีแต่งแล้ว

 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓

      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ

      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน

๒๗
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 (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ ๓

      หรือเหล็ก

๕๑  โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ ๑ ๒ และ ๓

 ท่ีเคลื่อนท่ีด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์

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 หรือรูปทรงต่าง ๆ ๓

 (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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการทํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น
ดินเผา หรือเครื่อง
ดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุ
เพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 กระเบื้องประดับ  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว เฉพาะผลิตอิฐจาก

ดินเหนียว ให้ประกอบ

กิจการได้

๒๘



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      ลําเลียงหรือระบบท่อลม จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ๓

      หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จําพวกท่ี ๒ 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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ท่ีทําดว้ยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 อาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

๒๙



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 อุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๖๓  (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓

      (โรงงานกลุ่ม ก. เฉพาะการทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร)

๖๔  (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภณัฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว 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

 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี  ๒ และ ๓ 

ให้ประกอบกิจการได้

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๓๐



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ของเครื่องจักรดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

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 การเจาะหาปิโตรเลยีม

 หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว

๖๙  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ เฉพาะดดัแปลง หรือ

 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 Associated Electronic Data Processing Equipment or กิจการได้

 Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

๓๑



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา

 ซ่ึงมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

 อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง เฉพาะดัดแปลง หรือ

 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม กิจการได้

 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรบัใช้ในการอุตสาหกรรม

 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิด จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ไฟฟ้า  หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ เฉพาะดัดแปลง หรือ
 แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า ซ่อมแซม ให้ประกอบ
 เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า กิจการได้

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง เฉพาะดัดแปลง หรือ

 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ กิจการได้

 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรอืจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi -

 Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้

 (Fixed or Conductor  Variable Electronic Capacitorsor or

 Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

 หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

 สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓๒
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๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลงหรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน 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

๗๕  (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการซ่อมแซม

ทาสี หรือตอกหมันเรือ

ในอู่ต่อเรือ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      หรือกระเช้าไฟฟ้า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ ๑ ๒ และ ๓

      รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า

๓๓
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๗๙  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะดัดแปลง
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
แปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓
      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

      ควบคุม เฉพาะดัดแปลง หรือ
ซ่อมแซม ให้ประกอบ
กิจการได้

 (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  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๒) โรงงานทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือโลหะท่ีมีค่า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๓๔
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 (๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
 (๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
     หรือเหรียญอ่ืน จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๗  (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ท่ีมิได้ ๑ ๒ และ ๓

      ระบุไว้ในลําดับอ่ืน

 (๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

      หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองหรือของ

ชําร่วย ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน (โรงงานกลุ่ม ข.) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ เฉพาะที่

ไม่ใช้ถ่านหิน

ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๓๕
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๙๐  โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
 หรือโรงงานอุตสาหกรรม จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินค้าท่ัวไป ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๒  โรงงานห้องเย็น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๓  โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑
ให้ประกอบกิจการได้

๙๔  โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรบัใช้ในบ้าน ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือใช้ประจําตัว จําพวกท่ี ๑

ให้ประกอบกิจการได้
๙๕  (๑) โรงงานซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๓) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครี่องยนต์ ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑
ให้ประกอบกิจการได้

๙๖  โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑

ให้ประกอบกิจการได้

๓๖
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๙๗  โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือขนสัตว์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร

 ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน

 เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

๑๐๐  (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี ๓

 (๒) โรงงานทา พ่น หรอืเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน ๓

 (๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง ๑

      หรืออัญมณี

 (๔) โรงงานขัด ๓

 (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) ๓

 (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) ๓

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 (โรงงานกลุ่ม ข.) จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสีย

รวมของชุมชนและ

โรงงานกําจัดมูลฝอย

รวมของชุมชน

ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา (Steam ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 (Generating) จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๓  (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์ ๓

 (๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใต้ดิน ๓

 (๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์ ๓

๓๗



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๑๐๔  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม ๓

 ท่ีใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง

 ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ จําพวกท่ี ๓

 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน จําพวกท่ี ๓

 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ๓

 ในรูปของอิเล็กทรอนิกสแ์ละสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย

 แหล่งแสงท่ีมีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ

 แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก

 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๓  (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน ๓

 (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน ๓

 (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานดูดทราย ๓

 (๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง ๒

๔ (๑)  โรงงานฆ่าสัตว์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง ๑ ๒ และ ๓

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน ๒ และ ๓

      หรือไขมันท่ีเป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ ๒ และ ๓

      หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้

๓๘

ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
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 (๖) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ๒ และ ๓

      ของสัตว์

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ๑ ๒ และ ๓

      ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

๕  (๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรอืนมระเหย 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

      หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้

 (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  (๒) โรงงานอัดหรอืป่นกากพืชหรือสัตว์ท่ีสกัดน้ํามันออกแล้ว ๓

 (๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ ๓

      เติมไฮโดรเจน

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร ๓

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

      เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง

๙  (๑) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ๑ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง ๑ ๒ และ ๓

๓๙
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๑๐  (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๑๑  (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว ๓

 (๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์ ๓

 (๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง ๑ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลงึกัน ๓

๑๒  (๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง ๑ ๒ และ ๓

 (๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี ๑ ๒ และ ๓

 (๑๑) โรงงานทําไอศกรีม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

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

๑๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรือย่อยน้ําแข็ง จําพวกท่ี ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๑๕  (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

     จําพวกท่ี ๒ และ ๓

๔๐
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เฉพาะในบริเวณฟาร์ม
ปศุสัตว์ ให้ประกอบ
กิจการได้

๑๖  โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา ๓
๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓

 ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘  โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน ๓

 ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับท่ี ๑๙
๑๙  (๑) โรงงานทําป่นหรือบดมอลต์ ๓

 (๒) โรงงานทําเบียร์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
ในสถานบริการ
ให้ประกอบกิจการได้

๒๐  (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ ๒ และ ๓
 (๓) โรงงานทําน้ําอัดลม ๒ และ ๓
 (๔) โรงงานทําน้ําแร่ ๑ 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 (Asbestus)
 (๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๑ ๒ และ ๓
      (Asbestus)
 (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน ๓
      (Asbestus)
 (๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestus) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ
การพิมพ์สิ่งทอพ้ืนเมือง
ให้ประกอบกิจการได้

๔๑
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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 หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเสน้ใย 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 หรอืซ่อมแซม ตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะซ่อมแซม

ให้ประกอบกิจการได้

๒๗  (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ทําจากไม้ก๊อก ๓

      ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ทําจากพลาสติกล้วน ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยท่ีแช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๔) โรงงานทําสักหลาด  ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๒ และ ๓

 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคล้ายคลึงกัน ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว ๓

      ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ

 (๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซ่ึงมิได้ทําด้วยวิธีถักหรือทอ ๓

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

 อัดให้เป็นลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว์

๔๒
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๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓

๓๑  โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓

๓๒  (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกายหรือ ๑ ๒ และ ๓

      รองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม

 (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เครื่องแต่งกายหรือ ๓

      รองเท้าจากใยแก้ว

๓๓  โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซ่ึงมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง ๑ ๒ และ ๓

 ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป

๓๔  (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ท่ีคล้ายคลึงกัน จําพวกท่ี ๓ 

ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือส่วนประกอบท่ีทําด้วยไม้ของอาคาร จําพวกท่ี ๓ 

ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด ๓

 (๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ ๓

 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ ๓

 (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้ ๓

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

๓๗  โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสตกิ จําพวกท่ี ๓ 

 อัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้ประกอบกิจการได้

๓๘  (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓

 (๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓

      ชนิดท่ีทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)

๔๓
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๓๙  โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ ๑ ๒ และ ๓

 (Fibreboard)

๔๐  (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง ๓

      หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน

 (๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๑ ๒ และ ๓

๔๑  (๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

     จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

การทําปุ๋ยหมักหรือ

ปุ๋ยอินทรีย์ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช ๓

      หรือสัตว์ (Pesticides)

 (๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน ๓

      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓

 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานทําสีสําหรบัใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓

 (๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี ๓

 (๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๖  (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในตํารายาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ๓

      ประกาศ

 (๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา ๓

      รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสตัว์

๔๔
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 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง ๓

      หรือการกระทําหน้าท่ีใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

      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 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้เปียกน้ํา ๓

      ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป

      (Wetting Agents , Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ

      ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรบัใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์

      สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (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

๔๕



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

        (Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์

        สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าท่ีทาด้วยตัวไวแสง

        (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 

        Paper or Cloth)

 (๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activateed 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  (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 หรือรูปทรงต่าง ๆ ๓

 (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ๒ และ ๓

๔๖



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น ๒ และ ๓

 (๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก ๓

๕๔  โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๓

๕๕  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการทํา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น
ดินเผา หรือเครื่อง
ดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุ
เพ่ือการดังกล่าว
ให้ประกอบกิจการได้

๕๖  โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 กระเบื้องประดับ  (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว เฉพาะผลิตอิฐจาก

ดินเหนียว ให้ประกอบ

กิจการได้

๕๗  (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ๓

 (๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      ลําเลียงหรือระบบท่อลม จําพวกท่ี ๓ 

ให้ประกอบกิจการได้
 (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ๓

      หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว

      หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๘  (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ จําพวกท่ี ๒ และ ๓ 

เฉพาะผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสม

ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําใยแร่ ๓

 (๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน ๑ ๒ และ ๓

๔๗



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 (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 หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ท่ีทําด้วย ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

 เครื่องใช้ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๖๒  โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 อาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๖๓  (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา ๑ ๒ และ ๓

      ถังน้ํา หรือปล่องไฟ

 (๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการทําส่วน

ประกอบสําหรับใช้ใน
การก่อสร้างอาคาร
ให้ประกอบกิจการได้

 (๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ ๑ ๒ และ ๓

 (๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา ๑ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ ๑ ๒ และ ๓

๔๘



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

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

 (๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๒ และ ๓ 

ให้ประกอบกิจการได้

 (๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐) ๑ ๒ และ ๓

๖๕  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๖๖  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ของเครื่องจักรดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๔๙



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ เฉพาะดัดแปลง หรือ

 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 Associated Electronic Data Processing Equipment or กิจการได้

 Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด

 เครื่องชั่งซ่ึงมิใช่เครื่องชั่งท่ีใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนา

 ซ่ึงมิใช่เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ

 อุปกรณ์ของผลติภัณฑ์ดังกล่าว

๕๐
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๗๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง เฉพาะดัดแปลง หรือ

 ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม กิจการได้

 รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม

 หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า

 และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๑  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 ท่ีระบุไว้ในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิด จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับ เฉพาะดัดแปลง หรือ
 แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า ซ่อมแซม ให้ประกอบ
 เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า กิจการได้

๗๒  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง เฉพาะดัดแปลง หรือ

 บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้บันทึกเสียงแล้ว ซ่อมแซม ให้ประกอบ

 เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ กิจการได้

 เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์

 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวข้อง (Semi -

 Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) 

 คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้

 (Fixed or Conductor Variable Electronic Capacitorsor or

 Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป

 หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน

 สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗๓  โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ได้ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๕๑
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๗๔  (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓

 (๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน 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) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดท่ีุเป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว ๑ ๒ และ ๓

 (๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา ๓

      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

๗๕  (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะการซ่อมแซม

ทาสี หรือตอกหมันเรือ

ในอู่ต่อเรือ ให้ประกอบ

กิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ๑ ๒ และ ๓

 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓

๗๖  (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      หรือกระเช้าไฟฟ้า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

 (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

     จกัรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ ๑ ๒ และ ๓

      หรือจักรยานสองล้อ

๕๒
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๗๙  (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

เฉพาะดัดแปลง
ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
แปลงสภาพ
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ ๑ ๒ และ ๓

      เรือโฮเวอร์คราฟท์

๘๐  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนท่ีขับเคลื่อน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

 ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

 หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

๘๑  (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ท่ีใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓ 

      ควบคุม เฉพาะดัดแปลง หรือ

ซ่อมแซม ให้ประกอบ

กิจการได้

 (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  (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

๕๓
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 (๒) โรงงานทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือโลหะท่ีมีค่า จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ ๒
 (๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
     หรือเหรียญอ่ืน จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๘๕  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ ๑ ๒ และ ๓

 ของเครื่องดนตรีดังกล่าว

๘๖  โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย ๑ ๒ และ ๓

 การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

 ของเครื่องมือหรือเครื่องใชด้ังกล่าว

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 ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

      ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

      หรือไฟแช็ก เฉพาะการผลิตสินค้า

พ้ืนเมืองหรือของชําร่วย

ให้ประกอบกิจการได้

 (๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับอ่ืน จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

ให้ประกอบกิจการได้

 (๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม ๑ ๒ และ ๓

 (๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ท่ีมิได้ระบุไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓

๘๘  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน (โรงงานกลุ่ม ข.) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๓ เฉพาะที่

๕๔
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ไม่ใช้ถ่านหิน

ให้ประกอบกิจการได้

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ ๓

 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย

 ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๐  โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
 หรือโรงงานอุตสาหกรรม จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๑  (๑) โรงงานบรรจุสินค้าท่ัวไป ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑  ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน้ํามันเชื้อเพลิง ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
๙๒  โรงงานห้องเย็น ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๓  โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑
ให้ประกอบกิจการได้

๙๔  โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรบัใช้ในบ้าน ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือใช้ประจําตัว จําพวกท่ี ๑

ให้ประกอบกิจการได้
๙๕  (๑) โรงงานซ่อมแซมยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

      ของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
      หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้
 (๓) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานท่ีขับเครื่อนด้วยเครื่องยนต์ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๕๕



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

 (๔) โรงงานล้างหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครี่องยนต์ ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
จําพวกท่ี ๑
ให้ประกอบกิจการได้

๙๖  โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับท่ีทําด้วยเพชร ๑ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จําพวกท่ี ๑

ให้ประกอบกิจการได้
๙๗  โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.

จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓
ให้ประกอบกิจการได้

๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม ๑ ๒ และ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ก.
 หรือขนสัตว์ จําพวกท่ี ๑ ๒ และ ๓

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

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 (โรงงานกลุ่ม ข.) จําพวกท่ี ๓ เฉพาะ

โรงงานบําบัดน้ําเสีย

รวมของชุมชนและ

โรงงานกําจัดมูลฝอย

รวมของชุมชน

ให้ประกอบกิจการได้

๕๖



ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ

๑๐๒  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา (Steam ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 Generating) จําพวกท่ี ๓

ให้ประกอบกิจการได้

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

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ จําพวกท่ี ๓

 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนาํผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้ว ๓ ยกเว้นโรงงานกลุ่ม ข.

 หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน จําพวกท่ี ๓

 กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการได้

๑๐๗  โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ ๓

 ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือท่ีอาศัย

 แหล่งแสงท่ีมีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ

 แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ

 ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซํ้าได้อีก

 หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ       ลําดับท่ี   หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

      จําพวกท่ี  หมายถึง   จําพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

      กลุ่ม ก.    หมายถึง   โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรม

                                ท่ีให้บริการแก่ชุมชน ท่ีดําเนินงานเพ่ืออํานวยความสะดวกโดยตรงแก่ประชาชนท่ัวไป

                                ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

     กลุ่ม ข.     หมายถึง   โรงงานท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรม

                                ท่ีให้บริการแก่ชุมชน ท่ีดําเนินงานเพ่ือเป็นบริการสาธารณะ หรือเพ่ือสนับสนุน

                                การอุปโภค บริโภค หรือการท่องเท่ียวของชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

๕๗







 

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระยอง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
  
  การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้
จําแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๕ คือ 
 ๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ช. ๑ และหมายเลข ช. ๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ช. ๑ - ๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด        
เขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลตาสิทธ์ิ ตําบลหนองไร่ ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแม่นํ้าคู้ อําเภอปลวกแดง        
และตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๓๒๔๕ ฟากตะวันตก ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ ฟากเหนือ และทางหลวงชนบท รย. ๒๐๒๖ 
ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓  
   ด้านตะวันตก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๒ หมายเลข ๒.๓ หมายเลข ๒.๕            
และหมายเลข ๒.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ช. ๑ - ๒ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบขา่ จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ช. ๑ – ๓ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
หลักเขตที่ ๒ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสํานักท้อนกับตําบลบ้านฉาง 
และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขาน่ังยอง และป่าเขาครอก 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองระยอง 
กับอําเภอนิคมพัฒนา แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านคา่ย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ ฟากตะวันตก        
เส้นขนานระยะ ๕๘๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร 
กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ เสน้ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศนูย์กลางถนนท่าบรรทุก แนวเขต         

 
 



 

๒ 
 
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม เส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบชายฝั่ง และเส้นต้ังฉาก        
กับถนนเลียบชายฝั่ง ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนท่าบรรทุกบรรจบกับถนนเลียบชายฝั่ง ไปทางทิศตะวันตก                      
ตามแนวถนนเลียบชายฝั่ง เป็นระยะ ๓,๑๐๐ เมตร 
   ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านตะวันตก จดฐานทัพเรือสัตหีบ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบรเิวณหมายเลข ๒.๑๓ และหมายเลข ๒.๑๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ช. ๑ – ๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า  
จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย – มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนน อบจ. รย. ๐๑๐๘ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนน อบจ. รย. ๐๑๐๖ เสน้ขนานระยะ            
๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๙ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ถนนไม่ปรากฏช่ือ เสน้ต้ังฉากกบัถนนไม่ปรากฏช่ือ ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนไม่ปรากฏช่ือเป็น
ระยะ ๑,๖๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๒  
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านแลงกับตําบลตะพง เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 
ตําบลเชิงเนินกับตําบลตะพง และเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเริงเนินกับ        
ตําบลตะพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  
   ด้านตะวันตก จดเส้นต้ังฉากกบัถนนเลียบชายฝั่ง ทีจุ่ดซึ่งอยู่หา่งจาก
ถนนท่าบรรทกุบรรจบกับถนนเลียบชายฝั่ง ไปทางทศิตะวันตกตามแนวถนนเลียบชายฝั่ง เป็นระยะ ๓,๑๐๐ เมตร 
เส้นขนานระยะ ๗๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนเลียบชายฝั่งไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะ ๒,๗๕๐ เมตร แนวเขต  
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม เสน้ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนท่าบรรทุก เส้นขนานระยะ ๓๐๐ 
เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ เส้นขนานระยะ ๕๘๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผน่ดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขมุวิท) และทางหลวงชนบท รย. ๔๐๐๖ ฟากตะวันออก 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบรเิวณหมายเลข ๒.๑๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ช. ๒ - ๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 
   ด้านตะวันออก  จดโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๑ ตําบลเขาคันทรง            
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอรด์ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ 

 
 



 

๓ 
 
   ด้านใต้ จดโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๑ ตําบลเขาคันทรง  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย เรือ่ง การเปลีย่นแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรน์ซีบอร์ด 
(ฉบับที ่๔) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙  
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ ฟากเหนือ 
  ช. ๒ - ๒ ด้านเหนือ จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด         
เขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลตาสิทธ์ิ ตําบลหนองไร่ ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแม่นํ้าคู้ อําเภอปลวกแดง         
และตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และเส้นขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล 
   ด้านตะวันออก  จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้า
หนองปลาไหล 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้า
หนองปลาไหล และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลปลวกแดงกับตําบลมาบยางพร 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ ฟากใต้ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔๕ ฟากตะวันออก 
  ช. ๒ - ๓ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
กับหลักเขตที่ ๒ 
   ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๒ 
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
   ด้านใต้  จดเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเลขที่ ๖ 
กับหลักเขตที่ ๗ 
   ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๗ 
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ช. ๒ - ๔ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอแกลง 
กับอําเภอเขาชะเมา 
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านนา
กับตําบลทุ่งควายกิน  
   ด้านใต้ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส        
และป่าพังราด และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลทางเกวียน 
   ด้านตะวันตก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านนา    
กับตําบลทางเกวียน และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านนากับตําบลกระแสบน 

 



 

๔ 
 
  ช. ๒ - ๕   ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลชากบก   
กับตําบลบางบุตร และเขางวงช้าง และเขตเทศบาลตําบลชากบก ระหว่างหลักเขตที่ ๑๒ หลักเขตที่ ๑๓           
หลักเขตที่ ๑๔ หลักเขตที่ ๑๕ หลักเขตที่ ๑๖ หลักเขตที่ ๑๗ หลักเขตที่ ๑๘ หลักเขตที่ ๑๙ หลักเขตที่ ๒๐        
หลักเขตที่ ๒๑ หลักเขตที่ ๒๒ กับหลักเขตที่ ๒๓ 
   ด้านตะวันออก  จดเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านค่าย
กับอําเภอเมืองระยอง แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง และเขตปฏิรูปที่ดิน 
ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลสํานักทอง ตําบลนาตาขวัญ ตําบลตะพง ตําบลเพ  
อําเภอเมืองระยอง และตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านค่าย 
กับอําเภอเมืองระยอง และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลชากบกกับตําบลตาขัน 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า   
จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ช. ๒ - ๖  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอแกลงกับ
อําเภอวังจันทร์ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวังหว้ากับตําบลทางเกวียน  
 ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวังหว้า 
กับตําบลทางเกวียน และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด   
   ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอแกลงกับ
อําเภอเมืองระยอง แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินต้ัง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดิน ในทอ้งที่ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง และตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง              
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ช. ๒ - ๗ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียน 
กับตําบลกระแสบน และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียนกับตําบลบ้านนา 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพัก
ราดแม่นํ้าประแสร ์ฝั่งตะวันออก คลองขุด ฝั่งตะวันออก และเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับก่ึงกลางรมิฝั่ง                 
คลองส่งนํ้า ฝั่งตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นตรงทีล่ากจากเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ตําบลทางเกวียนกับตําบลวังหว้า ไปทางทศิตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับก่ึงกลาง             
คลองส่งนํ้า ฝั่งตะวันออก และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียนกับตําบลวังหว้า 
 
 

 



 

๕ 
 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียน
กับตําบลวังหว้า และเส้นตรงที่ลากจากถนนเจริญสุข ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนเจริญสุขบรรจบกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวถนนเจริญสุข เป็นระยะ 
๓,๗๓๕ เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ 
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นระยะ ๖,๐๐๐ เมตร 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๑๑ และหมายเลข ๒.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ช. ๒ - ๘  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านฉาง 
กับอําเภอนิคมพัฒนา  
   ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสํานักท้อน
กับตําบลบ้านฉาง และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขาน่ังยอง และป่าเขาครอก 
   ด้านใต้ จดเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ระหว่างหลักเขตที่ ๔ 
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ และฐานทัพเรือสัตหีบ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมอืงรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 
  ช. ๒ - ๙ แนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน – กองดิน จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน – กองดิน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ช. ๒ - ๑๐ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
กับหลักเขตที่ ๒  
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ระหว่างหลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ระหว่างหลักเขตที่ ๓
หลักเขตที่ ๔ กับหลักเขตที่ ๕ 
   ด้านตะวันตก  จดเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ระหว่างหลักเขตที่ ๖ 
หลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ กับหลักเขตที่ ๑ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบรเิวณหมายเลข ๘.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสขีาว 
  ช. ๒ - ๑๑ ด้านเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓ 
   ด้านตะวันออก  จดเขตเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ระหว่าง          
หลักเขตที ่๓ หลักเขตที ่๔ หลักเขตที่ ๕ กับหลักเขตที่ ๖ 
 

 



 

๖ 
 
   ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย   
   ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ระหว่างหลักเขตที่ ๗ 
หลักเขตที่ ๘ หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๑๐ หลักเขตที่ ๑๑ กับหลักเขตที่ ๑ 
  ช. ๒ - ๑๒ ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลแกลงกระเฉด ระหว่างหลกัเขตที่ ๑ 
หลักเขตที่ ๑๑ หลักเขตที ่๑๐ หลักเขตที ่๙ หลักเขตที ่๘ กับหลักเขตที่ ๗ 
   ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าบ้านเพ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ เส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทาง
ทิศตะวันออก ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร และเขต
เทศบาลตําบลบ้านเพ ระหว่างหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ 
  ช. ๒ - ๑๓  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง  
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลบ้านเพ ระหว่างหลักเขตที่ ๒ 
กับหลักเขตที่ ๓ เส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๐๐ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร เสน้ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๐๐ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านเพ และเส้นตรงที่ลากจาก
แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านเพ ไปทางทิศใต้จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๕ 
   ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๕ แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด และทางหลวงชนบท  
รย. ๑๐๐๑ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลเพ 
กับตําบลตะพง 
  ช. ๒ - ๑๔ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลตะพง 
กับตําบลบ้านแลง เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๒ และเส้นขนาน
ระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขมุวิท) 
 



 

๗ 
 

   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลตะพง 
กับตําบลเพ 
   ด้านใต้ จดทางหลวงชนบท รย. ๑๐๐๑ ฟากเหนือ แนวเขต
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญา้ – หมู่เกาะเสม็ด และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านตะวันตก จดเส้นตรงที่ลากต่อจากเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างตําบลเริงเนินกับตําบลพะตง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร 
กับชายฝั่งทะเลอ่าวไทย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลตะพงกับตําบลเชิงเนิน และเขตอุตสาหกรรม 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน    
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรือ่ง กําหนดเขตท้องที่ภายในท้องที่ตําบลเชิงเนิน ตําบลตะพง และตําบล บ้านแลง อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๗ 
 ๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินค้า มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๒.๑  โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗๙๑ ตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
  ๒.๒ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซบีอร์ด (ฉบับที่ ๔)  
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
  ๒.๓ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดต้ังเขต
อุตสาหกรรมทัว่ไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด (ระยอง) ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๙ และประกาศ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๙๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๙๘ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๑๙๙  
ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
  ๒.๔ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (ฉบับที ่๙) ลงวันที่  
๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
  ๒.๕ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดท้องที่ภายในตําบลมาบยางพร  
และตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๓๗  
 

 
 



 

๘ 
 
  ๒.๖ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๘)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดท้องที่ภายในตําบลปลวกแดง  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๘  
  ๒.๗ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ ๔ จังหวัดระยอง  
ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ทั้งน้ี ยกเว้นที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างนํ้าหนองปลาไหล 
  ๒.๘ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง เปลี่ยนแปลงอาณาเขต 
และปรับลดพ้ืนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมท้องที่ภายในตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ลงวันที ่๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ และโฉนดที่ดินเลขที ่๑๙๒๗๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๗๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๗๗ 
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๗๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๘๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๒๘๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๘๘  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๘๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๙๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๙๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๙๙  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๐๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๐๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๐๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๐๔  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๐๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๙๗ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๒๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๒๖  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๙ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๐๗๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๘๗๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๘๗๓  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๘๗๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๘๗๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๕๖๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๗๓๙  
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๑๓๘ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๘๔๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๔๑๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘๕๕  
และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๓๖ ตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
  ๒.๙  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ๓๖ จังหวัดระยอง ลงวันที่  
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
     ๒.๑๐  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การจัดต้ังเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
     ๒.๑๑ ด้านเหนือ จดเส้นต้ังฉากกับถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก  
ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนหนองกันเกราบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ตามแนวถนนหนองกันเกรา เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔  
ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏช่ือบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร และถนนไม่ปรากฏช่ือ 
ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดถนนหนองกันเกรา ฟากตะวันออก 

 



 

๙ 
 
    ๒.๑๒  ด้านเหนือ จดถนนเจริญสขุ ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดถนนมาบพะวา ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
    ๒.๑๓  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ 
   ด้านตะวันออก จดถนนเนินพยอม ฟากตะวันตก เส้นขนานระยะ 
๑,๖๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนสายมาบยา เส้นต้ังฉากกับถนนสายมาบยา ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายบ้านพลงบรรจบกับ 
ถนนสายมาบยา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสายมาบยา เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เส้นขนาน
ระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสายบ้านพลง เส้นต้ังฉากกับทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
ฟากใต้ ที่จุดซึง่ถนนสายบ้านพลงบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เส้นขนานระยะ 
๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) เส้นขนานระยะ ๑,๘๐๐ เมตร  
กับศูนย์กลางถนนปกรณส์งเคราะห์ราษฎร์ ถนนไม่ปรากฏช่ือ ฟากใต้ เส้นขนานระยะ ๑,๑๕๐ เมตร กับศนูย์กลาง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) และถนนสายมาบตาพุด - หาดทรายทอง ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   ด้านตะวันตก จดคลองบางกระพรุน ฝั่งตะวันออก เขตทางรถไฟ 
สายตะวันออก ฟากเหนือ เสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองระยองกับอําเภอบ้านฉาง เส้นขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ผฉ. ๓  - ๑ เส้นตรงที่เช่ือมต่อระหว่างจุดที่อยู่บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย ผฉ. ๓ - ๑ บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขมุวิท) 
เป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง         
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ ไปทาง         
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖ เป็นระยะ ๒,๕๐๐ เมตร 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ช. ๑ – ๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  
   ๒.๑๔  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับเขตเทศบาล 
เมืองบ้านฉาง ระหว่างหลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖ และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง         
ถนนสาย ผฉ. ๓ – ๑  
   ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านฉาง 
กับอําเภอเมืองระยอง 



 

๑๐ 
 

   ด้านใต้ จดเขตทางรถไฟสายตะวันออก ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดคลองนํ้าตก ฝั่งตะวันออก 
    ๒.๑๕  เขตอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดเขตท้องที่ภายในท้องที่ตําบลเชิงเนิน 
ตําบลตะพง และตําบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๓๗ 
    ๒.๑๖ เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ (เฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกบรเิวณตามกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก
และชุมชน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 ๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสมี่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปท่ีไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดลอ้มและคลังสินค้า  
มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๓.๑  ด้านเหนือ จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓  
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท รย. ๒๐๒๖ ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอปลวกแดง
กับอําเภอนิคมพัฒนา  
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ๓.๒  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอนิคมพัฒนา 
กับอําเภอปลวกแดง และเขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี (ฉบับที่ ๙) ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท รย. ๒๐๒๖ ฟากตะวันตก  
ทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๗ ฟากใต้ และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลพนานิคมกับตําบลนิคมพัฒนา 
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลพนานิคมกับ 
ตําบลมะขามคู่  
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 

 



 

๑๑ 
 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ๓.๓  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลมะขามคู่ 
กับตําบลพนานิคม  
   ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลมะขามคู่ 
กับตําบลนิคมพัฒนา  
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอนิคมพัฒนา
กับอําเภอเมืองระยอง และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอนิคมพัฒนากับอําเภอบ้านฉาง 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 
 ๔. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๔.๑  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านค่าย 
กับอําเภอปลวกแดง และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านค่ายกับอําเภอวังจันทร ์
   ด้านตะวันออก  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านค่าย 
กับอําเภอวังจันทร์ 
   ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ ฟากเหนือ และ
สวนป่าเขาชะแวะ ตาสิทธ์ิวังไทร 
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางบุตรกับตําบลหนองบัว  
เขตอุตสาหกรรมตามประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดต้ังเขต
อุตสาหกรรมทัว่ไป นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเส้นขนานระยะ 
๖,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๘.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสขีาว  
  ๔.๒ ด้านเหนือ  จดทางหลวงชนบท รย. ๓๐๑๓ ฟากใต้ เส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลมาบยางพรกับตําบลปลวกแดง และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขต 
อ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล  
   ด้านตะวันออก  จดเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลตาสิทธ์ิ ตําบลหนองไร่ ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแม่นํ้าคู้ อําเภอปลวกแดง 
และตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
 
 



 

๑๒ 
 
   ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอปลวกแดง
กับอําเภอบ้านค่าย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอปลวกแดงกับอําเภอนิคมพัฒนา เส้นขนานระยะ 
๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าดอกกราย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลพนานิคมกับตําบล
นิคมพัฒนา และทางหลวงชนบท รย. ๔๐๒๗ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท รย. ๒๐๒๖ ฟากตะวันออก  
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง 
  ๔.๓  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลพลงตาเอ่ียม 
กับตําบลชุมแสง เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลเขาน้อย ตําบลห้วยทบัมอญ 
ตําบลชําฆ้อ ตําบลกระแสบน ตําบลนํ้าเป็น อําเภอแกลง และตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้
เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน และแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง  
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงชนบท รย. ๔๐๑๐ ฟากตะวันตก  
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเขาชะเมากับอําเภอแกลง และเสน้แบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ตําบลกระแสบนกับตําบลบ้านนา 
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระแสบน
กับตําบลทางเกวียน 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก 
และเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๗ หลักเขตที่ ๖ กับหลกัเขตที่ ๕ 
  ๔.๔ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน 
แนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าคลองระโอก 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี 
   ด้านใต้ จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน – กองดิน 
จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน – กองดิน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทุ่งควายกินกับตําบลบ้านนา เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง 
อําเภอเขาชะเมากับอําเภอแกลง และทางหลวงชนบท รย. ๔๐๑๐ ฟากตะวันออก 
  ๔.๕  ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๗๑ ฟากใต้ แนวเขต
สวนป่าเขาชะแวะ ตาสิทธ์ิวังไทร เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอบ้านค่ายกับอําเภอวังจันทร์ และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างตําบลพลงตาเอ่ียมกับตําบลชุมแสง 

 
 



 

๑๓ 
 
   ด้านตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๘ 
หลักเขตที่ ๗ กับหลักเขตที่ ๖ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก เส้นตรงที่ลากจากจุดซึ่ง              
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ตัดกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลกระแสบนกับตําบลทางเกวียน 
เป็นระยะ ๒๐๐ เมตร ไปทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ จนบรรจบกบัเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียน
กับตําบลวังหว้า เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียนกับตําบลวังหว้า เส้นแบ่งเขต               
การปกครองระหว่างอําเภอวังจันทร์กับอําเภอแกลง เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองระยอง  
กับอําเภอแกลง แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินต้ัง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง และตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็น          
เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ระหว่างหลักเขตที่ ๕ 
หลักเขตที ่๔ หลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๒ ถนน อบจ. รย. ๐๑๑๗ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๑๓๙ ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองระยอง 
กับอําเภอบ้านค่าย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบางบุตรกับตําบลชากบก เขางวงช้าง และ 
เส้นขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ช. ๒ – ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู 
  ๔.๖  ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองระยอง
กับอําเภอบ้านค่าย เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลสํานักทองกับตําบลกะเฉด 
   ด้านตะวันออก จดถนน อบจ. รย. ๐๑๑๗ ฟากตะวันตก  
   ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลแกลงกะเฉด ระหว่างหลักเขตที่ ๒ 
หลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๑๑ กับหลักเขตที่ ๑๐ และเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
   ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ  
และป่าแกลง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทอ้งที่ตําบลสํานักทอง ตําบลนาตาขวัญ 
ตําบลตะพง ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง และตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ช. ๒ – ๕ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู 
  ๔.๗ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และ 
ป่าพังราด และแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕     
 

 



 

๑๔ 
 
   ด้านตะวันออก จดถนน อบจ. รย. ๐๒๑๕ ฟากตะวันตก  
   ด้านใต้ จดเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ระหว่างหลักเขตที่ ๑ 
หลักเขตที่ ๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด  
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลปากนํ้ากระแสกับตําบลเนินฆ้อ  
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลทางเกวียน 
กับตําบลวังหว้า แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด เส้นตรงที่ลากจากเส้นแบ่งเขต         
การปกครองระหว่างตําบลทางเกวียนกับตําบลวังหว้า ไปทางทิศตะวันออก จนบรรจบกับเส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร 
กับก่ึงกลางคลองส่งนํ้า ฝั่งตะวันออก เส้นขนานระยะ ๒๐๐ เมตร กับก่ึงกลางคลองส่งนํ้า ฝั่งตะวันตก          
และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด คลองวังหว้า ฝั่งเหนือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๓ 
(ถนนสุขมุวิท) ฟากตะวันออก 
  ๔.๘  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน  
จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทุ่งควายกิน - กองดิน จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕  
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขตการปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดจันทบุรี  
   ด้านใต้ จดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และแนวเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด 
   ด้านตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปากนํ้าประแส ระหว่างหลักเขตที่ ๓ 
หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ และถนน อบจ. รย. ๐๒๑๕ ฟากตะวันออก 
  ๔.๙ ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลตะพง 
กับตําบลบ้านแลง 
   ด้านตะวันออก  จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ 
และป่าแกลง และเขตปฏิรูปทีดิ่นตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทอ้งที่ตําบลสํานักทอง ตําบลนาตาขวัญ  
ตําบลตะพง ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง และตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)  
   ด้านตะวันตก  จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๒ 
 ๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๕.๑  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 



 

 
๑๕ 

 
   ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้า
ประแสร์ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอวังจันทร์กับอําเภอแกลง 
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลชุมแสง  
กับตําบลพลงตาเอ่ียม และเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔  
หลักเขตที่ ๓ หลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๑ 
   ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันออก 
  ๕.๒  ด้านเหนือ  จดแนวเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเสน้แบ่งเขต
การปกครองระหว่างจังหวัดระยองกับจังหวัดชลบุรี 
   ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๔ ฟากตะวันตก  
และเขตเทศบาลตําบลชุมแสง ระหว่างหลักเขตที่ ๒ หลกัเขตที่ ๑ หลกัเขตที ่๙ หลักเขตที่ ๘ กับหลักเขตที่ ๗ 
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลชุมแสง  
กับตําบลพลงตาเอ่ียม เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอวังจันทร์กับอําเภอบ้านค่าย เส้นขนานระยะ 
๖,๕๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๘ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง  
ตําบลหนองบัวกับตําบลบางบุตร 
   ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลหนองบัว 
กับตําบลหนองละลอก เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลตาสิทธ์ิ ตําบลหนอง
ไร่ ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแมนํ้่าคู้ อําเภอปลวกแดง และตําบลหนองบัว อําเภอบ้านค่าย  
จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ และแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ด 
   ทั้งน้ี ยกเว้นบริเวณหมายเลข ๒.๘ และหมายเลข ๒.๑๐ ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  
  ๕.๓  ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลตาขันกับ
ตําบลชากบก เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอําเภอเมืองระยองกับอําเภอบ้านค่าย 
   ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ  
และป่าแกลง และเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในทอ้งที่ตําบลสํานักทอง ตําบลนาตาขวัญ 
ตําบลตะพง ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง และตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านแลง 
กับตําบลตะพง  
   ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลาง           
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๔๒ เส้นต้ังฉากกับถนนไมป่รากฏช่ือ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ             
ตามแนวถนนไม่ปรากฏช่ือ เป็นระยะ ๑,๖๐๐ เมตร เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏช่ือ 
เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๓๙ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร               



 

๑๖ 
 
กับศูนย์กลาง ถนนอบจ. รย. ๐๑๐๖ เส้นขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับถนน อบจ. รย. ๐๑๐๘ และแนวเขต
ผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า 
จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๖ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ 
เส้นทแยงสีนํ้าตาล ให้เป็นทีดิ่นประเภทปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๖.๑ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลตาสิทธ์ิ 
ตําบลหนองไร่ ตําบลละหาร ตําบลปลวกแดง ตําบลแม่นํ้าคู้ อําเภอปลวกแดง และตําบลหนองบัว 
อําเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  ๖.๒ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลห้างสูง 
ตําบลหนองใหญ่ ตําบลคลองพลู ตําบลหนองเสือช้าง ตําบลเขาซก อําเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 
และตําบลป่ายุบใน อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๖.๓ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลเขาน้อย  
ตําบลห้วยทับมอญ ตําบลชําฆ้อ ตําบลกระแสบน ตําบลนํ้าเป็น อําเภอแกลง และตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  ๖.๔ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๘๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ 
๑๗๔๓ ตําบลละหาร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
  ๖.๕ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลสํานักทอง 
ตําบลนาตาขวัญ ตําบลตะพง ตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง และตําบลชากบก ตําบลตาขัน อําเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐  
  ๖.๖ เขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตําบลสองสลึง 
อําเภอแกลง และตําบลกะเฉด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็น
ที่ดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๗.๑  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าประแสร ์ 
  ๗.๒ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าคลองใหญ ่
  ๗.๓  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าหนองปลาไหล  
  ๗.๔  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าดอกกราย  
  ๗.๕  ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บคลองระโอก  
  ๗.๖ ที่ดินในบริเวณแนวขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับริมเขตอ่างเก็บนํ้าคลองบางไผ่  
  ๗.๗  เกาะสะเก็ด 

 
 



 

๑๗ 
 
 ๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๑๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน 
มีเส้นทแยงสขีาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีรายการดังต่อไปน้ี 
  ๘.๑  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านนา และป่าทุ่งควายกิน เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน 
และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง  
  ๘.๒  เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองระเวิง และป่าเขาสมเส็ด 
  ๘.๓  เขาหน้ายักษ์ 
  ๘.๔  สวนป่าเขาชะแวะ ตาสิทธ์ิวังไทร 
  ๘.๕  เขางวงช้าง 
  ๘.๖  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขาน่ังยอง และปา่เขาครอก 
  ๘.๗  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง 
  ๘.๘  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาหินต้ัง 
  ๘.๙  ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนประแส และป่าพังราด 
  ๘.๑๐ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม 
  ๘.๑๑ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านเพ 
  ๘.๑๒ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด  
  
 



หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม   
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