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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๖
วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๘) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๘) กําจัดมูลฝอย เว้นแต่กิจการกําจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลสามง่าม อําเภอดอนตูม
เทศบาลตํ า บลลํ า พญา อํ า เภอบางเลน และตํ า บลท่ า กระชั บ อํ า เภอนครชั ย ศรี ที่ อ ยู่ ภ ายใต้
การควบคุ ม ดูแ ลของราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรือ ได้รั บอนุ ญาตให้ ดํ าเนิ นการจากเจ้า พนัก งานท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข”
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงงานริ ม ฝั่ ง ลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕ เมตร”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๕) และ (๖) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม เว้นแต่ในท้องที่ตําบลสระสี่มุม ตําบลดอนข่อย
ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลทุ่งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน และตําบล
โพรงมะเดื่อ อําเภอเมืองนครปฐม ให้ดําเนินการได้หากเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ที่มีพื้นที่ไม่เกินร้อยละห้าของพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยนั้น
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ในท้องที่ตําบลสระสี่มุม ตําบลดอนข่อย ตําบลวังน้ําเขียว
ตํ า บลทุ่ ง กระพั ง โหม อํ า เภอกํ า แพงแสน ตํ า บลไผ่ หู ช้ า ง อํ า เภอบางเลน และตํ า บลโพรงมะเดื่ อ
อําเภอเมืองนครปฐม ให้ดําเนินการได้ไม่เกินร้อยละสิบของพื้นที่ในแต่ละตําบล”
ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงงานริ ม ฝั่ ง ลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕ เมตร”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน (๑๐) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ เว้นแต่ในท้องที่ตําบลนิลเพชร ตําบลลําพญา ตําบลบัวปากท่า
ตําบลไทรงาม ตําบลบางหลวง ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน และตําบลท่ากระชับ อําเภอนครชัยศรี
ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร และมีระยะห่างจากริมเขตทางถนนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ เมตร”
ข้อ ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖
“การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานริมฝั่งลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะให้มีที่ว่าง
ตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลําคลองหรือแหล่งน้ําสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร”
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ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖
“การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงงานริ ม ฝั่ ง ลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะ
ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม ฝั่ ง ตามสภาพธรรมชาติ ข องลํ า คลองหรื อ แหล่ ง น้ํ า สาธารณะไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๕ เมตร”
ข้อ ๑๓ ให้ ย กเลิ ก บั ญ ชี ท้ า ยกฎกระทรวงให้ ใ ช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๑๔ ให้เพิ่มประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้
เป็นประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
หมายเหตุ ๑. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
๒. จําพวกที่ หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ที่ดินประเภทชุมชน
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓ (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน
(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) โรงงานดูดทราย
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง
(๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว
ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ
เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos) เฉพาะที่ใชเครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา
(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว

จําพวกที่
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒ และ ๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓

หมายเหตุ

๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง
ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๔๔
๔๕

๔๖

จําพวกที่
๓
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides)

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ

๓

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
(๑) โรงงานผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(๒) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา
รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว

๓
๓
๓

๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
ใหประกอบกิจการได

๓
ลําดับที่

๔๗

๔๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง
หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของรายกายมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับ
ใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบ
โรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการนั้น
(๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ
สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู
(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว
หรือไขมันสัตว
(๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร
(๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา
ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป
(Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrans) ผลิตภัณฑสําหรับ
ใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ
สําหรับใชเปนตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว
หรือพลาสติกที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑสําหรับใช
อุดรูฟน (Dental Cements)
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๕) โรงงานทําเทียนไข
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม
(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีการบูร
(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
(๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา
(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน

จําพวกที่
๓

๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมายเหตุ

๔
ลําดับที่

๔๙
๕๐

๕๑

๕๒

๕๗
๕๘
๕๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา
(Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ
สําเร็จเคมีไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง
(Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film,
Paper or Cloth)
(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว

(๑) โรงงานทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใชการทํา
ในสวนยางหรือปา
(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติ
ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา
(๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
แอสฟลตติกคอนกรีต
ใหประกอบกิจการได

๓
๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒ และ ๓
เฉพาะในทองที่ตําบลบางแกว
และตําบลทากระชับ อําเภอ
นครชัยศรี ใหประกอบ
กิจการได
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๓
๓
๓

๕
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ
(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจาก
แหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน
(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา
หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา
(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง
สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ
(๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก
(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ
(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร
(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ
เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต
หรือเครื่องขัด
(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)

จําพวกที่
๓

๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

หมายเหตุ

๖
ลําดับที่

๖๘

๗๔

๘๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา
(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใชกับเครื่องมือกล
(๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต
หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม
หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว
(๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา
(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน
(๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp
Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor
Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ
สําหรับรอยสายไฟฟา
(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว
(๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ํา
หรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู
หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน
และนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง

จําพวกที่
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๓
๓

๓

หมายเหตุ

๗
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
๑๐๐ (๑) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี
(๒) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๔) โรงงานขัด
(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(๖) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment)
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓

๓
๑ ๒ และ ๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนและโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของกลุมโรงงาน
ที่ตั้งอยูในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดตอกันเปนแปลง
เดียวกัน ใหประกอบกิจการได

๘
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒๒ (๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos)
(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๙
๓๐
๔๘

๔๙
๕๐

๕๗
๕๘
๘๘

โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
(๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos)
(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู
หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน
และนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒ และ ๓
ที่ไมมีการฟอกยอมสี
ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓

๓

๙
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให
หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เฉพาะที่นํายางรถยนตที่ใชแลวมาอบ
เผา หรือนึ่ง และการหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ใชแลว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓ (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน
(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน

(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) โรงงานดูดทราย

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓

๓

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ในทองที่ตําบลหวยขวาง
ตําบลสระพัฒนา อําเภอ
กําแพงแสน และตําบล
บานยาง อําเภอเมืองนครปฐม
ใหประกอบกิจการได
๑ ๒ และ ๓
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ในทองที่ตําบลหวยขวาง
ตําบลสระพัฒนา อําเภอ
กําแพงแสน และตําบล
บานยาง อําเภอเมืองนครปฐม
ใหประกอบกิจการได

๑๐
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗ (๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
๒๒ (๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos)
(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๙
๓๐
๓๘
๔๒

๔๓

โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
(๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
(๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides)

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒ และ ๓
ที่ไมมีการฟอกยอมสี
ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

๑๑
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ

๔๘

๔๙
๕๐

๕๑

๕๗
๕๘
๕๙

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
ใหประกอบกิจการได

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว

๓
๓

(๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ที่ตั้งอยูในโครงการกอสราง
เทานั้น ใหประกอบกิจการได

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
แอสฟลตติกคอนกรีต
ใหประกอบกิจการได

๓
๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒ และ ๓
เฉพาะในทองที่ตําบลไผหูชาง
และตําบลบางปลา อําเภอ
บางเลน ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓

๑๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู
หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน
และนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓

๓
๓

๓
๑ ๒ และ ๓
๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน และโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของกลุมโรงงาน
ที่ตั้งอยูในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดตอกันเปนแปลง
เดียวกัน ใหประกอบกิจการได

๑๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เฉพาะที่นํายางรถยนตที่ใชแลวมาอบ
เผา หรือนึ่ง การนําเศษตะกรันอลูมิเนียมมาหลอมใหม และการหลอมตะกั่ว
จากแบตเตอรี่ใชแลว
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓ (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน
(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) โรงงานดูดทราย
๔ (๑) โรงงานฆาสัตว
๕ (๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(๓) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย
(๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม
(๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
(๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร
๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
๑๓ (๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๔) โรงงานทําน้ําสมสายชู
๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตวเลี้ยง
(๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว
ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว
๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟต
ในการทําเยื่อกระดาษ

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

จําพวกที่
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒ และ ๓
๓
๓
๓

๑๔
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอื่น ๆ แตไมรวมถึง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ
เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos)
(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos)
(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย
๒๙
๓๐
๓๘

๔๒

๔๓

โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
(๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง
ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
(๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
(๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

๑๕
ลําดับที่

๔๔
๔๕

๔๖

๔๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
(๑) โรงงานผลิตวัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(๒) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา
รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว
(๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง
หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของรายกายมนุษยหรือสัตวที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุที่มุงหมายสําหรับ
ใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใชในการประกอบ
โรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการนั้น
(๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ
สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู
(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว
หรือไขมันสัตว

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
ใหประกอบกิจการได

๑๖
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแตงอาคาร
(๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา
ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึมเขาไป
(Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับ
ใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ
สําหรับใชเปนตัวเชื่อม หรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว
หรือพลาสติกที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน
(Dental Cements)
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๕) โรงงานทําเทียนไข
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม
(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีการบูร
(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
(๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา
(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกันความรอน
(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา
(Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ
สําเร็จเคมีไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาที่ทาดวยตัวไวแสง
(Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film,
Paper or Cloth)
(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

จําพวกที่
๓
๓
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
แอสฟลตติกคอนกรีต
ใหประกอบกิจการได

๑๗
ลําดับที่

๕๑
๕๒

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๖๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว
(๑) โรงงานทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําใน
สวนยางหรือปา
(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใช
การทําในสวนยางหรือปา
(๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos)
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
(๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ
(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดที่ไดมาจาก
แหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน
(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา
หรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่นซึ่งไมใชไฟฟา
(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง
สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ
(๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ

จําพวกที่
๓
๑ ๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๓
๓
๓
๓
๓

๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

หมายเหตุ

๑๘
ลําดับที่

๖๗

๖๘

๗๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก
(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ
(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
(๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร
(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน เครื่องเจาะ
เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต
หรือเครื่องขัด
(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําใหหลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา
(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใชกับเครื่องมือกล
(๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต
หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม
หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว
(๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา
(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน
(๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or lamp
Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา (Conductor
Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่องประกอบ
สําหรับรอยสายไฟฟา

จําพวกที่
๑ ๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓

หมายเหตุ

๑๙
ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟาซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว ๑ ๒ และ ๓
(๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ํา
๓
หรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง
๓
บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู
หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน
๓
และนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา
๓
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
๓
แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
๓
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น
๑ ๒ และ ๓
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
๓
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
๑๐๐ (๑) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี
๓
(๒) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
๓
(๔) โรงงานขัด
๓
(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
๓
(๖) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment)
๓

หมายเหตุ

๒๐
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓ (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน
(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน

(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) โรงงานดูดทราย

๗

๑๑

๒๒

๒๔

(๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว ที่ใชสาร
ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
(๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน
(Asbestos)
(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos)
โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอกยอมสี
หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือเสนใย

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ใหประกอบกิจการได
๓

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ในทองที่ตําบลทุงลูกนก
อําเภอกําแพงแสน
ใหประกอบกิจการได
๑ ๒ และ ๓
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ในทองที่ตําบลทุงลูกนก
อําเภอกําแพงแสน
ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓ ยกเวนจําพวกที่ ๑ ๒ และ ๓
ที่ไมมีการฟอกยอมสี
ใหประกอบกิจการได

๒๑
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๔๔
๔๕

๔๘

๔๙

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides)

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ

๓

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม

๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ปุยอินทรีย และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
ใหประกอบกิจการได

๒๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน

๕๑
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

๘๘

(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว
(๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู
หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชถานหิน
และนิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
ที่ตั้งอยูในโครงการกอสราง
เทานั้น ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓

๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓
๓
๓

๓

๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
แอสฟลตติกคอนกรีต
ใหประกอบกิจการได

๒๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็นที่ใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็น
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๑ ๒ และ ๓
๓

๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน ใหประกอบกิจการได

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในที่ดิน
ประเภทชุมชน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภท
อนุรั กษ์ช นบทและเกษตรกรรม และที่ดิ น ประเภทชนบทและปศุ สัตว์ โดยกําหนดการใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิ น
เพื่อกิจการตามที่กําหนดสําหรับบางท้องที่ในที่ดินประเภทดังกล่าวเสียใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

