บัญชีท้ายข้อกําหนดผังเมืองรวมชุมชนลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร

ลําดับที่
๒

๔

5

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(2) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(8) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(9) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่สัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การฆ่าสัตว์
(2) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(3) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(6) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์
(7) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ํานม อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เช่น การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
หนาแน่นน้อย

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
(3) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(6) การปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(2) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(3) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(2) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(11) การทําไอศกรีม

พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย

ชนบทและเกษตรกรรม
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๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหาร
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(6) การทําน้ํามันสลัด
(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ
(8) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
(2) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์
หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจาก
กากซัลไฟต์ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ 19
๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์ หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําป่น หรือบดมอลต์
(2) การทําเบียร์
20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
น้ําอัดลม หรือน้ําแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําน้ําดื่ม

ที่ดินประเภท
ที่อยู่อาศัย
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง

ได้

ได้

ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

หมายเหตุ

4

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่
ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ
(3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
(4) การพิมพ์สิ่งทอ
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่ม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(4) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย
หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม
ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย
ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(2) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายซึ่งมิใช่รองเท้า
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การตัดหรือการเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ
เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์
ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
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หนาแน่นน้อย
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๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(2) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้ก๊อก อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(2) การทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(3) การแกะสลักไม้
(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(5) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่อตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(1) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
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ที่ดนิ ประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
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หมายเหตุ

55 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะการผลิตผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดิน
เผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุ
เพื่อการดังกล่าว

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้าง
เบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta)
รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(2) การลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
(3) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์
ยิปซัมหรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะการผลิตอิฐจาก
ดินเหนียว

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
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62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือ
เครื่องตบแต่งดังกล่าว
63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ใน
การก่อสร้างหรือติดตั้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(2) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์
หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหา
ปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
หนาแน่นน้อย

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม
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69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใช้ในการคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม
ราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่
เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ
เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้า
อัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์
รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers)
เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน
แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือ
จําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
หนาแน่นน้อย
ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
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72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับ
ส่งสัญญานหรือจับสัญญาน เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนํา
หรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related
Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน
สําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ไม่ได้ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ
นอกจากเรือยาง
๗๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถพ่วง

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
หนาแน่นน้อย
ได้
ได้
ได้

ชนบทและเกษตรกรรม

หมายเหตุ

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลง

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะการซ่อมแซม ทาสี
หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ

ได้

เฉพาะประกอบ ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนแปลง
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๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(1) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด
หรือบังคับควบคุม
84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา
ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(2) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(5) การทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น

ที่ดินประเภท
พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
หนาแน่นน้อย

ชนบทและเกษตรกรรม

ได้

หมายเหตุ

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะประกอบ ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนแปลง
เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

ได้

ได้

เฉพาะดัดแปลงหรือซ่อมแซม

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้
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87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(4) การทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด
แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่
ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(5) การทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
90 โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
91 โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การบรรจุสินค้าทั่วไป
93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าสําหรับใช้ในบ้าน
หรือใช้ประจําตัว
95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(1) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว

พาณิชยกรรม
ที่อยู่อาศัย
และที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลาง
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เฉพาะการผลิตสินค้าพื้นเมือง
หรือของชําร่วย
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ลําดับที่

96
97
98
101
105

106

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(2) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(3) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
(4) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําด้วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฎิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัตติ ามที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
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ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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