บัญชีทา้ ยข้อกาหนดผังเมืองรวมชุมชนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ลาดับที่

๒

๔

๕
๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๕) การเก็บรักษาหรือลาเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง
หรือคลังสินค้า
(๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุถา่ นที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
(๑๑) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สตั ว์น้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๖) การล้าง ชาแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทาผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า
ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้านม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
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2
ลาดับที่

๑๐

๑๒

๑๓

๑๔
๑๕
๒๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๕) การทาเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดั เม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือเปลือกผลไม้
ด้วยน้าตาล
(๑๐) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๘) การทาพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาอาหารผสมหรืออาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มแี อลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาน้าดื่ม
(๒) การทาเครื่องดื่มที่ไม่มแี อลกอฮอล์
(๔) การทาน้าแร่
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เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศุสตั ว์

3
ลาดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๒

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การพิมพ์สิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ดว้ ยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน
(๒) การทาวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทาด้วยไม้ของอาคาร
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) การพิมพ์ การทาแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทาปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์

๒๓
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เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพื้นเมือง
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เฉพาะซ่อมแซม

4
ลาดับที่

๔๓

๔๖

๔๗

๕๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพชื หรือสัตว์ (Pesticides)
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพชื หรือสัตว์
(๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพชื หรือสัตว์
(๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทาปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพชื หรือสัตว์

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(๒) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ บาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค
หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสาอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาสบู่ วัสดุสงั เคราะห์ สาหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สาหรับโกนหนวด
หรือผลิตภัณฑ์สาหรับชาระล้างหรือขัดถู
(๓) การทาเครื่องสาอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) การทายาสีฟนั
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น
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*เฉพาะปุ๋ยอินทรียแ์ ละ
สารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพชื
หรือสัตว์ ที่ใช้วัตถุดบิ อินทรีย์
จากธรรมชาติในบริเวณพื้นที่
กาจัดของเสียรวมของชุมชน
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ยกเว้นแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

5
ลาดับที่

๕๒

๕๓

๕๕

๕๖
๕๘

๖๑
๖๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทาในสวนยางหรือป่า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทาในสวนยางหรือป่า
(๓) การทายางแผ่นรมควัน การทายางเครป ยางแท่ง ยางน้า หรือการทายางให้เป็นรูปแบบอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(๔) การทาผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
(๔) การทาภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
(๕) การทาพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ
(๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวม
ถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสาหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยปิ ซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดงั กล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาจาก
โลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่อง
ตบแต่งดังกล่าว

หมายเหตุ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว

ได้
ได้

เฉพาะผลิตภัณฑ์คอนกรีตและ
คอนกรีตผสม
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

6
ลาดับที่

๖๓

๖๔

๖๕
๖๖
๖๙

๗๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสาหรับใช้ในการกสิกรรมหรือ
การเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคานวณ เครื่องทาบัญชี เครื่องจักรสาหรับระบบ
บัตรเจาะ เครื่องจักรสาหรับใช้ในการคานวณชนิดดิจติ ลั หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับปฏิบตั กิ บั ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated
Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดดี เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม
เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาลังกล เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่น
ปานกลาง

ที่ดนิ ประเภท
พาณิชยกรรม
ชนบทและ
และที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม
หนาแน่นมาก

หมายเหตุ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

7
ลาดับที่

๗๑

๗๒

๗๓
๗๔
๗๕
๗๗
๘๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลาดับที่ ๗๐
เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับ
ไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครื่อง
สาหรับใช้บงั คับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง
หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือ
เครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดทิ ศั น์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บนั ทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือ
โทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มสี าย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับ
สัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor
or Related Sensitive Semi- Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่อง
หรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการ
ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กบั เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลาดับใด และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ตอ่ เรือนอกจากเรือยาง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขบั เคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่
จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่น
ปานกลาง

ได้

ได้

ได้

ที่ดนิ ประเภท
พาณิชยกรรม
ชนบทและ
และที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม
หมายเหตุ
หนาแน่นมาก
ได้
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

ได้

เฉพาะการซ่อมแซมทาสีหรือตอก

ได้
ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

8
ลาดับที่

๘๑

๘๔

๘๗

๘๘

๘๙
๙๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์
ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทาเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มกุ ทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทาเครื่องใช้ดว้ ยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออะไหล่ทอง หรือโลหะที่มคี า่
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๕) การทาดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มไิ ด้ระบุไว้ในลาดับอื่น อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทาร่ม ไม้ถอื ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า
กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทาป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พมิ พ์
ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ตดิ ตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดกาลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
โรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่กา๊ ซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือ
จาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสทุ ธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ดนิ ประเภท
พาณิชยกรรม
ชนบทและ
และที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม
หนาแน่นมาก

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่น
ปานกลาง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชาร่วย

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้

เฉพาะการผลิตก๊าซชีวภาพ

9
ลาดับที่

๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานบรรจุสนิ ค้าในภาชนะโดยไม่มกี ารผลิต อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสนิ ค้าทั่วไป
โรงงานห้องเย็น

โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสาหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจาตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยาน
สองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกนั สนิมยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาด้วยเพชร พลอย ทองคา ทองขาว เงิน นาก
หรืออัญมณี
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มไิ ด้ระบุการซ่อมไว้ในลาดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่น
ปานกลาง

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกลู หรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มลี กั ษณะและคุณสมบัตติ ามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัตโิ รงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายเหตุ
ลาดับที่ หมายถึง ลาดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ได้
หมายถึง สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บงั คับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ได้

ที่ดนิ ประเภท
พาณิชยกรรม
ชนบทและ
และที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม
หนาแน่นมาก

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้
ได้

หมายเหตุ

ที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทา
ความเย็น

ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ยกเว้นย้อมผ้า
เฉพาะบริเวณพื้นที่กาจัด
ของเสียรวมของชุมชน
เฉพาะบริเวณพื้นที่กาจัด
ของเสียรวมของชุมชน

