
 
กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมอืงรวมชมุชนทับสะแก  จังหวดัประจวบคีรขีันธ์  (ฉบบัที่  2) 
พ.ศ.  2562 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิการผังเมือง  พ.ศ.  2518  
และมาตรา  26  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  26/1  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  2518   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
พ.ศ.  2558  และให้ใช้ความตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  1  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได ได*

(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช ได ได*

(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง ได

     หรือคลังสินคา

(๖) การบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได* ได*

(๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุผงถานที่เผาไดจาก ได*

     กะลามะพราว

(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ได ได ได

(๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลของเกษตรกรรม ได ได

(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได*

(๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ ได

หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่โรงงานจําพวกที่

บัญชีทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

ที่อยูอาศัย

หนาแนนปานกลาง

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่

ที่ดินประเภท 

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

พาณิชยกรรมและ



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การฆาสัตว ได

(๒) การถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือสารที่สกัด ได

     จากไขสัตวหรือกระดูกสัตว

(๕) การบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจากเนื้อสัตวหรือมันสัตว ได* ได*

     ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได

(๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว ได ได*

(๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ได ได ได ได ได ได*

     ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสัตวน้ํา ได ได*

(๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทําน้ํามันหรือไขมันที่เปนอาหาร ได* ได*

     จากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์

(๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา ได

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย

๒

เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว เฉพาะที่ไมใชสารทําละลายในการสกัด ได*

(๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว ได*

(๓) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็งโดยการเติมไฮโดรเจน ได*

(๔) การทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ เฉพาะที่ไมใชสารตัวทําละลาย ได*

     ในการสกัด

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึก ได ได ได

     และอากาศเขาไมได

(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําใหเยือกแข็ง ได ได ได

     โดยฉับพลันหรือเหือดแหง

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว ได ได ได ได*

(๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได*

๓

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ได ได ได ได ได*

(๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช ได* ได* ได*

(๖) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง ได ได ได ได ได

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําขนมปงหรือขนมเคก ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง ได ได ได ได ได ได

(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น ได ได ได ได

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่น 

ที่ใหความหวาน อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําเชื่อม ได ได

(๒) การทําน้ําตาลทรายแดง ได* ได* ได*

(๔) การทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ ได*

(๕) การทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง ได* ได* ได*

(๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน ได*

(๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย ได ได

๔

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําใบชาแหงหรือใบชาผง ได ได ได

(๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง ได ได ได

(๓) การทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก ได ได ได ได

(๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต ได ได ได ได

(๕) การทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได ได ได ได

(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด ได ได ได ได

(๗) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไมหรือเปลือกผลไม ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) ได ได ได ได

     ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต

(๑๐) การทําลูกกวาดหรือทอฟฟ ได ได ได ได

(๑๑) การทําไอศกรีม ได ได ได ได

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การทําแปงเชื้อ ได*

(๕) การทํามัสตารด ได* ได* ได*

๕

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๖) การทําน้ํามันสลัด ได ได ได ได ได

(๗) การบดหรือปนเครื่องเทศ ได ได ได ได ได

(๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง ได ได ได ได ได

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง ได ได*

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลล น้ําอัดลม หรือน้ําแร 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําน้ําดื่ม ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลล ได

(๔) การทําน้ําแร ได ได ได ได ได*

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคี้ยว หรือยานัตถุ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ ได

(๓) การทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเคี้ยว ได ได

(๔) การทํายานัตถุ ได ได

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก ได ได ได ได

๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ ได ได ได ได ได ได

(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ ได ได ได ได ได ได

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสีหรือ ได ได ได ได ได ได

แตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใชเสื่อหรือพรม ได ได ได ได ได

ที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาขาย แห หรืออวน อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การผลิตเชือก ได ได ได

(๒) การผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ ได ได ได

     ของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑซึ่งมิไดทําดวยวิธีถักหรือทอ อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๗) การผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเสนใยหรือปุยใยที่ไมใชแลว ได*

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกายซึ่งมิใชรองเทา อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หูกระตาย ได ได ได ได ได ได

     ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว หรือวัสดุอื่น 

(๒) การทําหมวก ได ได ได ได ได ได

๗

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป ได ได ได ได

หรือพลาสติกอัดเขารูป

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ได

 (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือสวนประกอบ ได

     ที่ทําดวยไมของอาคาร

(๓) การทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด ได*

(๔) การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม ได*

(๕) การถนอมเนื้อไมหรือการอบไม ได*

(๖) การเผาถานจากไม ได*

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา ได ได ได ได ได ได

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไมหรือไมกอก อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึงชิ้นสวนของ ได

     ผลิตภัณฑดังกลาว

(๒) การทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม ได

(๓) การแกะสลักไม ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม ได

(๕) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก ได ได ได ได ได

๘

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ได

ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึง

ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) ได* ได* ได*

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ

(๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําแมพิมพโลหะ ได

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู เครื่องสําอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑสําหรับโกนหนวด ได*

     หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู

(๓) การทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย ได* ได*

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

(๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา ได

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑพลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๔) การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ ได* ได*

๙

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง ได ได ได ได ได

การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน ได

     หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับ 

     วัสดุอื่น

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑ ได ได*

     ปูนปลาสเตอร

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชที่ทําดวยเหล็ก ได ได ได ได ได

หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคาร ได ได ได ได ได

ที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือน

หรือเครืองตบแตงดังกลาว

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการกอสรางหรือติดตั้ง

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได

หนาแนนนอย

๑๐

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การทําภาชนะบรรจุ ได ได

(๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได

(๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป ได

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน และรวมถึง ได ได ได ได

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหันดังกลาว

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร ได ได ได ได ได ได

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรืออนาลอก หรือ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)

เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใช

ในหองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๑๑

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศหรือกาซ ได ได ได

เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น

เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล

เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชใน

การอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใชในการอุตสาหกรรม

หรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบ

หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑที่ระบุไว ได ได ได ได

ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา

เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา

เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน ได ได ได ได ได ได

เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก

เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง

เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย

เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เกษตรกรรมหนาแนนนอย

๑๒

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi - Conductor or Related 

Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกส 

ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย 

และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง ได ได ได ได

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ ได ได  ได ได

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต จักรยานสามลอ ได ได ได ได

     หรือจักรยานสองลอ

(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได ได ได ได

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวยแรงคนหรือสัตว ได ได ได

ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทย

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง ได ได ได ได ได ได

     หรืออุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๓

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก

โรงงานจําพวกที่



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา ได ได ได

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี ได ได ได ได ได ได

(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา ได ได ได ได ได ได

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

(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ได

(๕) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือเหรียญอื่น ๆ ได

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณของเครื่องดนตรี

ดังกลาว ได ได ได

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่องใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การทําเครื่องเลน ได ได ได

(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได ได ได

(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง ได ได ได ได ได ได

(๔) การทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง ได ได ได ได ได

     หรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก

๑๔

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินคา ตราโลหะหรือยาง ได ได ได ได ได ได

     แมพิมพลายฉลุ (Stencils)

(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม ได ได ได ได

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม ได

๙๑ โรงงานบรรจุสินคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(๑) การบรรจุสินคาทั่วไป ได ได ได ได*

(๒) การบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวย ได*

     การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได ได ได ได*

๙๓ โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง ได ได ได ได

๙๔ โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟาสําหรับสําหรับใชในบานหรือใชประจําตัว ได ได ได ได

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว ได ได ได

(๓) การพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได

(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ได ได ได ได

ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

๑๕

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย ที่อยูอาศัย



๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร พลอย ทองคํา ได ได ได ได

ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ได ได

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว ได ได ได ได ได ได

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ

หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้

(๓) การลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี ได ได ได ได

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ได

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะ ได*

และคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงาน ได*

มาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ      ลําดับที่             หมายถึง   ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  ได                   หมายถึง   สามารถประกอบกิจการโรงงานไดภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยโรงงาน

                  ได*                  หมายถึง   ดําเนินการไดเฉพาะบริเวณหมายเลข ๔.๑ หมายเลข ๔.๓ หมายเลข ๔.๗ หมายเลข ๔.๑๓ และหมายเลข ๔.๑๕

                  โรงงานจําพวกที่  หมายถึง   จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่อยูอาศัย ชนบทและ

ที่อยูอาศัยหนาแนนมาก หนาแนนปานกลาง หนาแนนนอย เกษตรกรรม

๑๖

ลําดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ที่ดินประเภท 

พาณิชยกรรมและ ที่อยูอาศัย

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบัญชีท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พ.ศ.  25๕๘  เพ่ือก าหนดให้ 
การประกอบกิจการโรงงานด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๕    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   เมษายน   ๒๕๖๒
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