ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
ท้ายข้อกำหนดผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง (ม.1)
ลำดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

2

(5) โรงงานเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล
โกดัง หรือคลังสินค้า

3
๗

(1)
(1)
(๒)
(๓)

15
42
43

44
45
48
49
50

หมายเหตุ

โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
เฉพาะที่ใชสาร
ตัวทําละลาย
โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
ในการสกัด
โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติม
ไฮโดรเจน
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(2) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
เปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
(1) โรงงานทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(3) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ
กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(1) โรงงานทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(2) โรงงานทำกระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(3) โรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
(5) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึง่ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก

2
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
59
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic
Industries)
88
(2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะ
วัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝายและ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ
89
โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึง
โรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง (ม.2)
๗
1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ำมันออกแล้ว
(๓) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติม
ไฮโดรเจน
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
42
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
43
(1) โรงงานทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(3) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกำจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์

หมายเหตุ

เว้นแต่โรงงาน
ชีวมวลและ
RDF
เว้นแต่การ
ดำเนินการที่
เกี่ยวข้องใน
ราชการทหาร

เว้นแต่โรงงาน
ที่ใชสารตัวทํา
ละลายในการ
สกัด

3
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หมายเหตุ
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
45
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50
(1) โรงงานทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(2) โรงงานทำกระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(3) โรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(5) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึง่ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก
59
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต
โลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries)
88
(2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝาย และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่การ
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
ดำเนินการที่
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
เกี่ยวข้องใน
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ราชการทหาร

4
ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง (ม.3)

ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
2
(5) โรงงานเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช ในไซโล
โกดัง หรือคลังสินค้า
7
(1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
15
42
43

44
45
48
49
50

59
60

(2) โรงงานป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
เปลือกหอยสำหรับทำหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
(1) โรงงานทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(3) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ
กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(1) โรงงานทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(2) โรงงานทำกระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(3) โรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
(5) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึง่ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic
Industries)

หมายเหตุ

เว้นแต่โรงงานที่
ใชสารตัวทํา
ละลายในการ
สกัด

5
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หมายเหตุ
88
(2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจาก อ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะ
วัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากฝายและ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ
89
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซ แต่ไม่
เว้นแต่โรงงาน
รวมถึงโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
ชีวมวลและ RDF
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่การ
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
ดำเนินการที่
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
เกี่ยวข้องใน
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ราชการทหาร
106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน (ก.1)
๗
(1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
เว้นแต่โรงงานทีใ่ ช
สารตัวทําละลายใน
การสกัด
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
42
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
45
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
เว้นแต่ที่ดิน
บริเวณหมายเลข
ก.1 - 2
50
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือ
การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์
จากก๊าซธรรมชาติกบั วัสดุอื่น
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

6
ลำดับที่
99

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หมายเหตุ
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่การ
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจใน การประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
ดำเนินการที่
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
เกี่ยวข้องใน
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ราชการทหาร
ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน (ก.2)
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่การ
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
ดำเนินการที่
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
เกี่ยวข้องใน
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ราชการทหาร
ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน (ก.3)
๗
1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
เฉพาะที่ใชสาร
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
ตัวทําละลายใน
การสกัด
42
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
45
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่การ
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
ดำเนินการที่
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
เกี่ยวข้องใน
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ราชการทหาร

7
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (อก.1)
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗
(1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
42
44
45
48
49
50
59
60
91
99

(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic
Industries)
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว

หมายเหตุ
เว้นแต่โรงงานที่
ใชสารตัวทํา
ละลายในการ
สกัด

8
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข อก.2 - 1
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗
(1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
45
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น
59
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic
Industries)
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข อก.2 - 2
๗
(1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์

หมายเหตุ
เว้นแต่โรงงานที่
ใชสารตัวทํา
ละลายในการ
สกัด

42

เว้นแต่โรงงานที่
ใชสารตัวทํา
ละลายในการ
สกัด

9

ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หมายเหตุ
42
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
45
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
59
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic
Industries)
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม บริเวณหมายเลข อก.2 - 3
ทุกลำดับ โรงงานทุกประเภทและชนิด
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ปก.) เฉพาะที่ดินชึง่ เอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย
42
(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
44
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว

10
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
48
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50 (1) โรงงานทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(2) โรงงานทำกระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(3) โรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
(5) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึง่ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก
59
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic
Industries)
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจใน การประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (อป.)
๗
(1) โรงงานสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๔) โรงงานทำน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
42
43

44
45
48

(1) โรงงานทำเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(2) โรงงานเก็บรักษา ลำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
(1) โรงงานทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
(3) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทำปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ
กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(1) โรงงานทำสีสำหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) โรงงานทำน้ำมันชักเงา น้ำมันผสมสี หรือน้ำยาล้างสี
(3) โรงงานทำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ยาหรืออุด
(4) โรงงานทำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(6) โรงงานทำหมึกหรือคาร์บอนดำ

หมายเหตุ

เฉพาะที่ใชสาร
ตัวทําละลายใน
การสกัด

11
ลำดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
หมายเหตุ
49
โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
50 (1) โรงงานทำแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(2) โรงงานทำกระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ำมันดิน
(3) โรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่ง
แล้ว
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับ
วัสดุอื่น
(5) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึง่ ไม่เป็นส่วนหนึง่ ของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก
59
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
60
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทำให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous Metal Basic
Industries)
88
(2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ำจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ำขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน
15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำแบบสูบกลับ การผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
จากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากคลองส่งน้ำ
89
โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซ แต่ไม่
เว้นแต่โรงงาน
รวมถึงโรงงานส่งหรือจำหน่ายก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
ชีวมวลและ RDF
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
91
(2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
99
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
เว้นแต่การ
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ ีอำนาจในการประหาร ทำลาย หรือทำให้หมด
ดำเนินการที่
สมรรถภาพในทำนองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และ
เกี่ยวข้องใน
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ราชการทหาร
106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของ
เสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
หมายเหตุ
ลําดับที่

หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

