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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕   แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ .ศ .  ๒๕๑๘   
และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  
การท่องเที่ยว  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร  แต่ไม่หมายความ
รวมถึงโครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด  การวัดความสูง 
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือทรงป้ันหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

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

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(๗) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๘) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๙ ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการ 
หรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๙  เมตร  เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการ
ตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงสร้างสําหรับใช้ในการรับส่งวิทยุ  โทรทัศน์  หรือสัญญาณส่ือสารทุกชนิด 
(๒) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
 (๒.๑) โรงงานต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 
 (๒.๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 
 (๒.๓) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย  หรือการป่ันหรืออัดนุ่น 
 (๒.๔) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช  เมล็ดพืช  หรือผลิตผลจากพืชในไซโล  โกดัง  

หรือคลังสินค้า 
 (๒.๕) โรงงานบด  ป่น  หรือย่อยส่วนต่าง ๆ  ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช 
 (๒.๖) โรงงานร่อน  ล้าง  คัด  หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 (๒.๗) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี 
 (๒.๘) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือทําให้

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 (๒.๙) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์

ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 
 (๒.๑๐) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 
 (๒.๑๑) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ  รมควัน  ใส่เกลือ  ดอง  ตากแห้ง  หรือทําให้

เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 (๒.๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา  หนัง  หรือไขมันสัตว์น้ํา 
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 (๒.๑๓) โรงงานทําอาหารหรือเคร่ืองดื่มจากผัก  พืช  หรือผลไม้  และบรรจุในภาชนะ 
ที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

 (๒.๑๔) โรงงานถนอมผัก  พืช  หรือผลไม้โดยวิธีกวน  ตากแห้ง  ดอง  หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

 (๒.๑๕) โรงงานสี  ฝัด  หรือขัดข้าว 
 (๒.๑๖) โรงงานทําแป้ง 
 (๒.๑๗) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช 
 (๒.๑๘) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 
 (๒.๑๙) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช 
 (๒.๒๐) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น  แว่น  หรือแท่ง 
 (๒.๒๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น  เม็ด  หรือชิ้น 
 (๒.๒๒) โรงงานทํายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า 
 (๒.๒๓) โรงงานห่ัน  ผสม  รีดให้เป็นแผ่น  หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง

หรือป่า 
 (๒.๒๔) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน  ทํายางเครป  ยางแท่ง  ยางน้ํา  หรือทํายางให้เป็น

รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 
 (๒.๒๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ซึ่งมิใช่โรงงานผลิต  

ซ่อม  หล่อ  หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเคร่ืองกล  คน  หรือสัตว์ 
ทั้งนี้  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว 
หรือทรงป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่” 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคหน่ึงและวรรคสองของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ   
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น  ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่ 

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

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดนิเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สวนสนุก 
(๑๐) สนามกอล์ฟ 
(๑๑) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
(๑๒) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ” 
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๒/๑  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  

พ.ศ.  ๒๕๕๕   
“ข้อ ๑๒/๑ ให้โรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ

และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม   
โดยสามารถดําเนินการได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้ง
ของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้มีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อน
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕   



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๖ ให้เพิ่มประเภท  ชนิด  และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้  
เป็นประเภท  ชนิด  และจําพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีหามประกอบกิจการ 

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

หมายเหตุ ๑. ลําดับท่ี     หมายถึง   ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

  ๒. จําพวกท่ี    หมายถึง จําพวกท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓  

๒ (๑) โรงงานตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

(๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 

(๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ 

(๔) โรงงานหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน 

(๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล 

     จากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา 

(๖) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซ่ึงมิใชเมล็ด 

     พืชหรือหัวพืช 

(๗) โรงงานเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือ 

     แบงบรรจุผงถานท่ีเผาไดจากกะลามะพราว 

(๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถ่ัวงอก 

(๙) โรงงานรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ 

     ผลิตผลเกษตรกรรม 

(๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๓ (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน 

(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน 

(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย 

(๔) โรงงานดูดทราย 

(๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบ 

     สายพานลําเลียง 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๒ 

 

๔ (๑) โรงงานฆาสัตว 

(๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง    

     ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว  

     มันสัตว หนังสัตว หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตวหรือ 

     กระดูกสัตว 

(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตว หรือ 

     การทําน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 



๒ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑ 

     สําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะท่ีผนึก 

     และอากาศเขาไมได 

(๖) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว 

     หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไขเพ่ือใชประกอบเปนอาหาร 

     เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง 

     หรือไขเหลวแชเย็น 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๕ (๑) โรงงานทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใด 

     วธิีการหนึ่ง เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส 

(๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน 

(๓) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย 

(๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม 

(๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง 

(๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๖ (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะท่ีผนึก 

     และอากาศเขาไมได 

(๒) โรงงานถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง 

     ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือ 

     เหือดแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง 

     หรือไขมันสัตวน้ํา 

(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวน้ํา 

     หรือการทําน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวน้ํา 

     ใหบริสุทธิ ์

(๕) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว  

     ท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

(๒) โรงงานอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวท่ีสกัดน้ํามันออกแลว 

(๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว  

     ใหแข็ง โดยการเติมไฮโดรเจน 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 

 



๓ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว 

     ใหบริสุทธิ์ ท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

(๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับ 

     ปรุงอาหาร 

๓ 

 

๓ 

 

๘ (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม 

     และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเขาไมได 

(๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง 

     ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๙ (๑) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว 

(๒) โรงงานทําแปง 

(๓) โรงงานปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

(๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

(๕) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช 

(๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปงหรือขนมเคก 

(๒) โรงงานทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๑ (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม 

(๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง 

(๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว 

(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง 

(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแหงหรือใบชาผง 

(๒) โรงงานค่ัว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง        

(๓) โรงงานทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก 

(๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต   

(๕) โรงงานทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ 

(๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด 

(๗) โรงงานเชื่อมหรือแชอ่ิมผลไมหรือเปลือกผลไม หรือ 

     การเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 



๔ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการ 

     เคลือบถ่ัวหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ 

     โกโก หรือช็อกโกเลต 

(๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง 

(๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ 

(๑๑) โรงงานทําไอศกรีม 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู 

(๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร 

(๓) โรงงานทําแปงเชื้อ 

(๔) โรงงานทําน้ําสมสายชู 

(๕) โรงงานทํามัสตารด 

(๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด 

(๗) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ 

(๘) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย 

บด หรือยอยน้ําแข็ง 

๓  

๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว 

(๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว 

     ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓  

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซ่ึงมิใชเอทิลแอลกอฮอล  

ท่ีผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ 

๓  

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอ่ืน ๆ แตไมรวมถึง

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับมอลตหรือเบียรในลําดับท่ี ๑๙ 

๓  

๑๙ (๑) โรงงานทําปน หรือบดมอลต 

(๒) โรงงานทําเบียร 

๓ 

๓ 

 

๒๐ (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม 

(๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

(๓) โรงงานทําน้ําอัดลม 

(๔) โรงงานทําน้ําแร 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 

 

 



๕ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ 

(๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อ่ืน 

(๓) โรงงานทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเค้ียว 

(๔) โรงงานทํายานัตถุ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๒ (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ  

     บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย 

     ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ 

     ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ 

     ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน 

(๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากผาใบ 

(๔) โรงงานตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือ 

เสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือ

เครื่องนุงหมท่ีถักดวยดายหรือเสนใย 

๒ และ ๓ 

 

 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธทีอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย 

ซ่ึงมิใชเสื่อหรือพรมท่ีทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน 

๒ และ ๓ 

 

 

๒๖ (๑) โรงงานผลิตเชือก 

(๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน 

     และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

๒๗ (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหนาแข็ง 

     ซ่ึงมิไดทําจากไมกอก ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใชทําดวย 

     วธิีถักหรือทอ 

(๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนงัเทียมซ่ึงมิไดทําจากพลาสติกลวน 

     ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๓) โรงงานทําแผนเสนใยท่ีแชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซ่ึงมิใชยาง 

     ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

๓ 

 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 



๖ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถัก   

     หรือทอ 

(๖) โรงงานทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือ 

     สิ่งท่ีคลายคลึงกัน ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๗) โรงงานผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเสนใย 

      หรือปุยใยท่ีไมใชแลว ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๘) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน 

     ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒๘ 

 

(๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา 

     ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ  

     ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทําหมวก 

๓ 

 

 

๓ 

 

๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง 

แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 

๓  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ๓  

๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ๓  

๓๒ (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซ่ึงมิใช 

     เครื่องแตงกาย หรือรองเทาจากหนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว  

     กระดูกสัตว หนังเทียม 

(๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซ่ึงมิใช 

      เครื่องแตงกาย หรือรองเทาจากใยแกว 

๒ และ ๓ 

 

 

๓ 

 

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซ่ึงมิไดทําจากไม 

ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป 

๒ และ ๓  

๓๔ (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวย 

     วธิีอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

(๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง 

     บานประตู หรือสวนประกอบท่ีทําดวยไมของอาคาร 

(๓) โรงงานทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด 

(๔) โรงงานทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม 

(๕) โรงงานถนอมเนื้อไมหรือการอบไม 

(๖) โรงงานเผาถานจากไม 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 

 



๗ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย 

ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา 

๒ และ ๓  

๓๖ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม 

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) โรงงานทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม 

(๓) โรงงานแกะสลักไม 

(๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก 

๓ 

 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร 

จากไม แกว ยาง หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใชเครื่องเรือนหรือ 

เครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และ 

รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช 

     ในการกอสรางชนิดท่ีทําจากเสนใย (Fibre) หรือ 

     แผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 

๓ 

๓ 

 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผน 

กระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 

๒ และ ๓  

๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง 

     หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน   

(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซ่ึงมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ 

     หรือกระดาษแข็ง 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๔๑ (๑) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก 

     หรือตบแตงสิ่งพิมพ 

(๒) โรงงานทําแมพิมพโลหะ 

๓ 

 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุ 

     เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

     (Pesticides)  

 

๓ 

 

 

 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีท่ีไมมี 

การใชแอมโมเนียม 

 



๘ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

  

 

 

 

 

 

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน 

      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุย             

     หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

ไนเตรต (Ammonium 

Nitrate) หรือ 

โปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium 

Chlorate) ให 

ประกอบกิจการได 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีท่ีไมมี 

การใชแอมโมเนียม 

ไนเตรต (Ammonium 

Nitrate) หรือ 

โปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium 

Chlorate) ให 

ประกอบกิจการได 

 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห 

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซ่ึงมิใชใยแกว 

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ  

 

 

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับ 

     ใชยาหรืออุด 

๓ 

 

 

๓ 

๓ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะสีน้ํา ให

ประกอบกิจการได 

๔๖ (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไวในตํารายาท่ีรัฐมนตรีวาการ 

     กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

(๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห 

     บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความ 

     เจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

๓ 

 

๓ 

 

 

 

 

 



๙ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ 

     โครงสราง หรือการกระทําหนาท่ีใด ๆ ของรางกาย 

     มนุษยหรือสัตวท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

     สาธารณสุขประกาศ 

 แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุท่ี 

     มุงหมายสําหรับใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา  

     เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใชในการประกอบโรคศิลปะ  

     และสวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการนั้น 

๓  

๔๗ (๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู 

     ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับ 

     ชําระลางหรือขัดถู 

(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จาก 

     น้ํามันพืชหรือสัตว หรือไขมันสัตว 

(๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย 

(๔) โรงงานทํายาสีฟน 

๓ 

 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุ 

     สําหรับตบแตงอาคาร 

(๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑท่ีเปนตัว 

     ทําใหเปยกน้ํา ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได 

     ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหซึมเขาไป (Wetting Agents, 

     Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับใชผนึก 

     หรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) 

     ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) 

     ท่ีทําจากพืช สัตว หรือพลาสติกท่ีไดมาจากแหลงผลิตอ่ืน 

     ซ่ึงมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน (Dental Cements) 

(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 

(๕) โรงงานทําเทียนไข 

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม 

(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑท่ีมีการบูร 

(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 



๑๐ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใชในการซักผา 

(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ํา 

        หรือกันความรอน 

(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา 

       (Metal, Oil or Water Treating 

       Compounds) ผลิตภณัฑสําเร็จเคมีไวแสง 

       ฟลม หรือกระดาษหรือผาท่ีทาดวยตัวไวแสง 

       (Prepared Photo - Chemical Materials or  

       Sensitized Film, Paper or Cloth) 

(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon) 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

 

 

 

 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหิน 

     หรือลิกไนตท่ีแตงแลว 

(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน 

     หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน   

     แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน  

       

(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซ่ึงไมเปนสวนหนึ่งของ 

     การผลิตกาซหรือเหล็ก  

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะแอสฟลตติก 

คอนกรีต ให

ประกอบกิจการได 

๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน 

สําหรับยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีดวยเครื่องกล คน หรือสัตว 

๓  

๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผนในข้ันตนจากน้ํายางธรรมชาติ 

     ซ่ึงมิใชการทําในสวนยางหรือปา 

(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ 

     ซ่ึงมิใชการทําในสวนยางหรือปา      

(๓) โรงงานทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง 

     ยางน้ํา หรือการทํายางใหเปนรูปแบบอ่ืนใดท่ี 

     คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๕๑ 

     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

 



๑๑ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๕๓ (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ 

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม 

(๓) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก 

(๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ 

(๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง  

     หรือรูปทรงตาง ๆ 

(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน 

(๗) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา 

(๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน 

(๙) โรงงานลาง บด หรือยอยพลาสติก 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๕๔ โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว ๓  

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ  

เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการ 

เตรียมวัสดุเพ่ือการดังกลาว 

๒ และ ๓  

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบา

หลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) 

รองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว 

๒ และ ๓  

๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวย 

     ระบบสายพานลําเลียงหรือระบบทอลม 

(๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใด 

     อยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต 

     ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 

     หรือหลายอยางเขากับวัสดุอ่ืน    

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๕๘ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม 

     ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 

(๒) โรงงานทําใยแร 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากหิน 

(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives) 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) 

(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 



๑๒ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หลอ รีด 

ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and 

Steel Basic Industries) 

๓  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ 

หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันตนซ่ึงมิใชเหล็ก 

หรือเหล็กกลา (Non - ferrous Metal Basic Industries) 

๓  

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ 

หรือเครื่องใชท่ีทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึง 

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

๒ และ ๓  

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน 

หรือเครื่องตบแตงภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะ 

เปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ 

เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๒ และ ๓  

๖๓ (๑) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน 

     ประตูน้ํา ถังน้ํา หรือปลองไฟ 

(๒) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 

(๓) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ 

(๔) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา 

(๕) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ 

(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว 

(๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวด 

     ท่ีไดมาจากแหลงผลิตอ่ืนซ่ึงมิใชลวดหรือสายเคเบิล 

     ท่ีหุมดวยฉนวน 

(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลยีว วงแหวน หมุดย้าํ 

     หรือหลอดชนิดพับไดท่ีไมทําในโรงรีดหรือดึงข้ันตน 

     (Primary Rolling or Drawing Mills) 

(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอ่ืนซ่ึงไมใชไฟฟา 

(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง 

     สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 



๑๓ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ 

(๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรกั 

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด 

(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ 

(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ 

(๑๓) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป 

(๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม          

       (๑) ถึง (๑๐) 

๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต 

เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ 

เครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว 

๓  

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร 

สําหรับใชในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึง 

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว 

๓  

๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับ 

     โรงเลื่อย ไส ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร 

(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง  

     เครื่องควาน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling  

     Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing  

     Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines) 

(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ 

      ดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด 

(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ 

     (Drop Forges or Forging Machines) 

(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ 

      เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่อง 

     ทําใหหลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา 

(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies)  

     หรือเครื่องจับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมือกล 

(๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักร 

     ตาม (๑) ถึง (๗) 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 



๑๔ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร 

สําหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ 

การผลิตซีเมนตหรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง 

การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักรดังกลาว 

๒ และ ๓  

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่อง 

คํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ 

เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิด 

อนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับ 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย 

(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซ่ึงมิใชเครื่องชั่งท่ีใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใชเครื่องอัด

สําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓  

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา 

เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับ 

หรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่อง 

ประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก 

ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก 

ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร  

รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร 

หรือผลิตภัณฑท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใชไฟฟา 

เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา 

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา      

เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา        

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

๓  

 



๑๕ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับ 

วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 

เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียง

ดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) 

แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสง

โทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวของ  

(Semi - Conductor or Related Sensitive Semi - 

Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอร

อิเล็กทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or 

Variable Electronic Capacitors or Condensers)        

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป  

หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ

หรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๓  

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือ

เครื่องใชไฟฟาท่ีไมไดระบุไวในลําดับใด และรวมถึง 

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา 

(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน 

(๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา 

     (Fixtures or lamp Sockets or Receptacles)   

     สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor Connectors) 

     อุปกรณท่ีใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ 

     สําหรับรอยสายไฟฟา 

(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟาซ่ึงมิใช 

     กระเบื้องเคลือบหรือแกว 

(๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิด 

     พลังงานไฟฟาชนิดน้ําหรือชนิดแหง และรวมถึง 

     ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๗๕ (๑) โรงงานตอ ซอมแซม หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ 

     นอกจากเรือยาง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 



๑๖ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ ๓  

๗๖ (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถท่ีใชในการรถไฟ 

     รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถท่ีใช 

     ในการรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗๗ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 

     สภาพรถยนตหรือรถพวง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง 

๓ 

 

๓ 

 

๗๘ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 

     สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ       

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต 

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

๓ 

 

๓ 

 

๗๙ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือ 

      เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยาน 

     หรือเรือโฮเวอรคราฟท 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อน 

ท่ีขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตวซ่ึงมิใชจักรยาน และ 

รวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือ 

     อุปกรณวิทยาศาสตรท่ีใชในหองทดลองหรืออุปกรณ 

     ท่ีใชในการชั่ง ตวง วัด หรอืบังคับควบคุม 

(๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่อง 

     ไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู 

     (Cyclotrons, Betatrons or Accelerators) 

(๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเก่ียวกับนัยนตาหรือ 

การวัดสายตา เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีใชแสงเปน 

อุปกรณในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

๒ และ ๓  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือ 

ชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา 

๒ และ ๓  

 

 



๑๗ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๘๔ (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา 

     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

(๒) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือ 

     กะไหลทอง หรือโลหะท่ีมีคา 

(๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี 

(๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ 

(๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ  

     หรือเหรียญอ่ืน 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

๒ 

๓ 

 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวน 

หรืออุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา 

การบริหารรางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา 

และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใช

ดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๗ (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิไดระบุไว 

     ในลําดับอ่ืน 

(๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับ 

     สําหรับการแสดง ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม  

     ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา  

      กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

(๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือ 

     เครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ 

     (Stencils) ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ท่ีมิไดระบุไว   

     ในลําดับอ่ืน 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชท่ีมิไดระบุไวในลําดับใด 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวน 

     ท่ีติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร 

     ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลัง 

     การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตย             

     ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต 

๓ 

 

 

 

 

 



๑๘ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน 

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิต 

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจาก 

     อางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต  

     การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ  

     การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเข่ือน การผลิต 

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝายและการผลิต 

    พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา 

๓ 

๓ 

 

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือ

จําหนายกาซ แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปน

น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยัง 

อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

๓  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซท่ีเปนน้ํามัน  

     เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๕ (๑) โรงงานซอมแซมยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว 

 

 

(๒) โรงงานซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ 

     หรือสวนประกอบของยานดังกลาว 

 

 

(๓) โรงงานพนสีกันสนิมยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต 

๓ 

 

 

 

๓ 

 

 

 

๓ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะท่ีไมมีการ

พนสี ใหประกอบ 

กิจการได 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะท่ีไมมีการ

พนสี ใหประกอบ 

กิจการได 

 

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑท่ีมิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ๒ และ ๓  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา 

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว 

๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน 

วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย 

หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน 

หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๓  

 

 



๑๙ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี 

(๒) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือ 

     น้ํามันเคลือบเงาอ่ืน 

(๔) โรงงานขัด 

(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

(๖) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 

Treatment Plant) 

๓ 

 

 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓

เฉพาะโรงงาน

บําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ให 

ประกอบกิจการได 

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหนาย 

ไอน้ํา (Steam Generating) 

๓  

๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว 

(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใตดิน 

(๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ 

(๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา 

(Boiler) หรือหมอตมท่ีใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา 

ความรอน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงสวนประกอบ 

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติ 

ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓  

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ท่ีไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

๓  

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง 

หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใช

เครื่องมือท่ีอาศัยแหลงแสงท่ีมีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร)  

๓  

 

 



๒๐ 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

 แผนเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบ

บันทึกภาพและเสียง  ท้ังนี้ ไมวาจะอยูในรูปของผลิตภัณฑ       

ท่ีไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซํ้าไดอีกหรือ        

ยังมิไดมีการบันทึกขอมูล 

  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว          

     ท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว             

     ใหบริสุทธิ์ ท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 

 

๓ 

 

๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว 

(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ 

(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓  

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซ่ึงมิใชเอทิลแอลกอฮอล  

ท่ีผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ 

๓  

๑๙ (๒) โรงงานทําเบียร ๓  

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุ 

     เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

     (Pesticides)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน 

      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)  

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีท่ีไมมี 

การใชแอมโมเนียม 

ไนเตรต (Ammonium 

Nitrate) หรือ 

โปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium 

Chlorate) ให 

ประกอบกิจการได 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีท่ีไมมี 



๒๑ 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

   การใชแอมโมเนียม 

ไนเตรต (Ammonium 

Nitrate) หรือ 

โปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium 

Chlorate) ให 

ประกอบกิจการได 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห 

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซ่ึงมิใชใยแกว 

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ  

 

 

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับ 

     ใชยาหรืออุด 

๓ 

 

 

๓ 

๓ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะสีน้ํา ให 

ประกอบกิจการได 

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

๓ 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน 

     หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน   

     แตไมรวมถึงการผสมผลติภณัฑจากกาซธรรมชาติกับวสัดุอ่ืน   

 

๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะแอสฟลตติก 

คอนกรีต ให

ประกอบกิจการได 

๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓  

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน 

 

 

 

 

 

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิต   

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอางเก็บน้ํา          

๓ 

 

 

 

 

 

๓ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะโรงงานผลิต

ไฟฟาท่ีใชวัตถุดิบ 

หรือแหลงพลังงาน

ชีวภาพ ใหประกอบ

กิจการได 

 

 



๒๒ 

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

      ขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิต   

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับการผลิต         

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเข่ือน การผลิตพลังงาน 

     ไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟา      

     จากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา 

  

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือ

จําหนายกาซ แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปน

น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะท่ีเปน

กระบวนการตอเนื่อง

จากระบบบําบัดน้ําเสีย 

ใหประกอบกิจการได 

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน 

วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย 

หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน 

หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 

Treatment Plant) 

๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะโรงงาน

บําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ให

ประกอบกิจการได 

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว          

     ท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว             

     ใหบริสุทธิ์ ท่ีใชสารตัวทําละลายในการสกัด 

๓ 

 

๓ 

 

๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว 

(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ 

(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓  

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซ่ึงมิใชเอทิลแอลกอฮอล  

ท่ีผลิตจากกากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ 

๓  

 

 



๒๓ 

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๑๙ (๒) โรงงานทําเบียร ๓  

๒๒ (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ  

     บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย 

     ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ 

     ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

 

 

(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ 

     ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

 

(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

๓ 

 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 

๓ 

 

 

๓ 

 

 

 

ยกเวนจําพวกท่ี ๑ ๒ 

และ ๓ เฉพาะสิ่งทอ

พ้ืนเมือง ใหประกอบ

กิจการได 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓   

เฉพาะสิ่งทอพ้ืนเมือง 

ใหประกอบกิจการได 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓   

เฉพาะสิ่งทอพ้ืนเมือง 

ใหประกอบกิจการได 

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือ 

เสนใย หรือฟอกยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือ

เครื่องนุงหมท่ีถักดวยดายหรือเสนใย 

๓  

๒๗ (๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนงัเทียมซ่ึงมิไดทําจากพลาสติกลวน 

      ซ่ึงมิใชทําดวยวธิีถักหรือทอ 

๓  

๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง 

แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 

๓  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ๓  

๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ๓  

๓๒  (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซ่ึงมิใช  

      เครื่องแตงกายหรือรองเทาจากใยแกว 

๓  

๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช 

     ในการกอสรางชนิดท่ีทําจากเสนใย (Fibre) หรือ 

     แผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 

๓ 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุ 

     เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

 



๒๔ 

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

     (Pesticides)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน 

      หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)  

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีท่ีไมมี 

การใชแอมโมเนียม 

ไนเตรต (Ammonium 

Nitrate) หรือ 

โปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium 

Chlorate) ให 

ประกอบกิจการได 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะปุยอินทรีย

และปุยเคมีท่ีไมมี 

การใชแอมโมเนียม 

ไนเตรต (Ammonium 

Nitrate) หรือ 

โปแตสเซียมคลอเรต 

(Potassium 

Chlorate) ให 

ประกอบกิจการได 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห 

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซ่ึงมิใชใยแกว 

๓  

๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ  

 

 

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับ 

     ใชยาหรืออุด 

๓ 

 

 

๓ 

๓ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะสีน้ํา ให 

ประกอบกิจการได 

๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

๓ 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

 

 



๒๕ 

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๕๐  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน 

     หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน   

     แตไมรวมถึงการผสมผลิตภณัฑจากกาซธรรมชาติกับวสัดุอ่ืน   

๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะแอสฟลตติก 

คอนกรตี ใหประกอบ

กิจการได 

๕๓ (๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน ๓  

๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร ๓  

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หลอ รีด 

ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and 

Steel Basic Industries) 

๓  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ 

หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันตนซ่ึงมิใชเหล็ก 

หรือเหล็กกลา (Non - ferrous Metal Basic Industries) 

๓  

๗๕ (๑) โรงงานตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ 

     นอกจากเรือยาง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ 

(๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

๗๖ (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถท่ีใชในการรถไฟ 

     รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถท่ีใช 

     ในการรถไฟ รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

๓ 

 

๓ 

 

๗๘ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง 

     สภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ       

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต 

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวน 

     ท่ีติดตั้งบนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร 

     ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลัง 

     การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลลแสงอาทิตย             

     ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต 

(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน 

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิต  

     พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอางเก็บน้ํา  

     ขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงาน  

๓ 

 

 

 

 

๓ 

๓ 

 



๒๖ 

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

      ไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟา   

     จากพลังงานน้ําทายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟาจาก 

     พลังงานน้ําจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟาจาก 

     พลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา 

  

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือ

จําหนายกาซ แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปน

น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะท่ีเปน

กระบวนการ

ตอเนื่องจากระบบ

บําบัดน้ําเสีย ให

ประกอบกิจการได 

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซท่ีเปนน้ํามัน  

     เชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา 

เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว 

๒ และ ๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน 

วัตถุระเบิด หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลาย 

หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน 

หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 

Treatment Plant) 

๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓

เฉพาะโรงงาน

บําบัดน้ําเสียรวม

ของชุมชน ให 

ประกอบกิจการได 

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหนาย 

ไอน้ํา (Steam Generating) 

๓  

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติ 

ตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)   

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เฉพาะท่ีเปนของเสียอันตราย 

๓  

 

 

 



๒๗ 

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี  หมายเหตุ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

ท่ีไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

เฉพาะท่ีเปนของเสียอันตราย 

๓  

 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ในที่ดินประเภทชุมชน  
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  และกําหนดให้โรงงาน
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  และยังประกอบกิจการอยู่สามารถ
ขยายพ้ืนที่โรงงานได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนด  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เป็นอุปสรรค 
ต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


