
 

ประเภทหรือชนิดของโรงงานทีห่้ามประกอบกิจการ 
ท้ายข้อก าหนดผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา  

 
ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง ประเภท ม. 1 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๒ (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือ

คลังสินค้า 
  

  (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ ผงถ่านที่เผาได้
จากกะลามะพร้าว 

  

๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือยอ่ยหิน   
  (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน   
  (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย   
  (๔) โรงงานดูดทราย   
  (๕) โรงงานล าเลียงหิน กรวด ทราย หรอืดิน ด้วยระบบสายพานล าเลียง   
๔ (๓) โรงงานท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัด

จากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 
  

  (๔) โรงงานสกัดน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามันหรือไขมันที่เป็น
อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

  

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์  ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 
  (๔) โรงงานท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 

๑๑ (๒) โรงงานท าน้ าตาลทรายแดง   
  (๓) โรงงานท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาว   
  (๔) โรงงานท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์   
  (๖) โรงงานท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน   

๑๓ (๑) โรงงานท าผงฟู   
  (๒) โรงงานท าเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร   
  (๓) โรงงานท าแป้งเช้ือ   
  (๔) โรงงานท าน้ าส้มสายช ู   

๑๕ (๑) โรงงานท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 
  (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือก

หอยส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 
ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา   
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการท า

เยื่อกระดาษ 
  

๑๙ (๑) โรงงานท าป่น หรือบดมอลต์   
  (๒) โรงงานท าเบียร ์ ยกเว้นในสถานบริการให้ประกอบกิจการได้ 

๒๐ (๓) โรงงานท าน้ าอัดลม   
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ 

ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

  (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่ง

ส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๗ (๑) โรงงานท าพรมน้ ามันหรือสิ่งปูพื้นซ่ึงมีผิวหน้าแข็งซ่ึงมิได้ท าจากไม้ก๊อก ยาง หรือ
พลาสติก 

  

  (๒) โรงงานท าผ้าน้ ามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิได้ท าจากพลาสติกลว้น   
  (๓) โรงงานท าแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซ่ึงมิใช่ยาง   
  (๖) โรงงานท าวัสดุจากเส้นใยส าหรับใชท้ าเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน   
  (๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ท าจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว   
  (๘) โรงงานท าด้ายหรือผ้าใบส าหรับยางนอกล้อเลื่อน   

๒๙ โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนนู หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัดหรือแต่งขนสัตว์   



๒ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๓๑ โรงงานท าพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์   
๓๔ (๓) โรงงานท าไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนดิ   
  (๔) โรงงานท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้   
  (๕) โรงงานถนอมเน้ือไม้ หรือการอบไม ้   
  (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้   

๓๘ (๑) โรงงานท าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   
  (๒) โรงงานท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท าจากเส้นใย 

(fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard) 
  

๔๑ (๒) โรงงานท าแม่พิมพโ์ลหะ   
๔๒ (๑) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี   
  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย   

๔๓ (๑) โรงงานท าปุ๋ย หรือสารปอ้งกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 
  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสตัว์ ยกเว้นโรงงานท าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 
หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

  

๔๕ (๑) โรงงานท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้ าให้ประกอบกิจการได้ 
  (๒) โรงงานท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมส ีหรือน้ ายาล้างสี   
  (๓) โรงงานท าเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรอือุด   

๔๘ (๔) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   
  (๖) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า   
  (๑๐) โรงงานท าครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า   
  (๑๑) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหมอ้น้ าหรือกันความรอ้น   
  (๑๒) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับโลหะ น้ ามัน หรือน้ า (Metal, Oil or Water 

Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่
ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical Materials or Sensitized 
Film, Paper or Cloth) 

  

  (๑๓) โรงงานท าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   
๔๙ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท าแอสฟัลต์หรอืน้ ามันดิน   
  (๒) โรงงานท ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรอืน้ ามันดิน   
  (๓) โรงงานท าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แตง่แล้ว   
  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จาก 

ปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 
  

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโคก้ซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกา๊ซหรือเหล็ก   
๕๒ (๑) โรงงานท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า   
  (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวน

ยางหรือป่า 
  

  (๓) โรงงานท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็น
รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

  

  (๔) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ 

  

๕๗ (๑) โรงงานท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   
  (๒) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียงหรือ

ระบบท่อลม 
  

  (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างเข้าด้วยกับวัสดุอื่น 

  

 
 
 
 

 
 
 

 



๓ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๕๘ (๒) โรงงานท าใยแร ่   
  (๓) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากหิน   
  (๔) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดถ ู(Abrasives)   
  (๕) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)   
  (๖) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต ์   

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือ
เหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

  

๖๐ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ ์หลอม หล่อ รีด ดึง หรอืผลิต
โลหะในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกลา้ (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

  

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ 
เคมี อาหาร การปั่นท่อ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง 
การท าเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตเลียม หรือการกลั่นน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

  

๘๑ (๒) โรงงานท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน 
หรือเครื่องเร่งปรมาณ ู(Cyclotons), (Betatrons or Accelerators) 

  

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดก าลัง 
การผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

  

  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน   
  (๓)โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า  ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

จากพลังงานน้ าจากเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้า 
จากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝายและ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากคลองส่งน้ า 

  

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึง
โรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้ ามัน
เช้ือเพลิง  

  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นให้ประกอบ
กิจการได ้

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ านาจในการประหาร ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบส ี   
  (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืน้ ามันเคลือบเงาอื่น   
  (๔) โรงงานขัด   
  (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)   
  (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)   

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน และก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ชุมชนให้ประกอบกิจการได้  

๑๐๓ (๑) โรงงานท าเกลือสินเธาว ์   
  (๒) โรงงานสูบหรือการน าน้ าเกลือมาจากใต้ดิน   
  (๔) โรงงานท าเกลือให้บริสุทธิ ์   

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

  

๑๐๖ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธกีารผลิตทาง
อุตสาหกรรม 

  



๔ 

 

ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง ประเภท ม. 2 
ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 

๒ (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือ
คลังสินค้า 

  

  (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพรา้ว หรือการบดถา่น หรือแบ่งบรรจุผงถ่านทีเ่ผาได้จาก
กะลามะพร้าว 

  

๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือยอ่ยหิน   
  (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน   
  (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย   
  (๔) โรงงานดูดทราย   
  (๕) โรงงานล าเลียงหิน กรวด ทราย หรอืดิน ด้วยระบบสายพานล าเลียง   
๔ (๓) โรงงานท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก

ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 
  

  (๔) โรงงานสกัดน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามันหรือไขมันที่เป็น
อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

  

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์  ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 
  (๔) โรงงานท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 

๑๑ (๓) โรงงานท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาว   
  (๔) โรงงานท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์   
  (๖) โรงงานท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน   

๑๓ (๑) โรงงานท าผงฟู   
  (๓) โรงงานท าแป้งเช้ือ   
  (๔) โรงงานท าน้ าส้มสายช ู   

๑๕ (๑) โรงงานท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 
  (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย

ส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 
ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา   
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการท าเยื่อ

กระดาษ 
  

๑๙ (๑) โรงงานท าป่น หรือบดมอลต์   
  (๒) โรงงานท าเบียร ์ ยกเว้นในสถานบริการให้ประกอบกิจการได้ 

๒๐ (๓) โรงงานท าน้ าอัดลม   
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก 

หรือย้อมสีเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

  (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จ

ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๙ โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน  หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัด หรือแต่งขนสัตว์   
๓๘ (๑) โรงงานท าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   
  (๒) โรงงานท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท าจากเส้นใย  

(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 
  

๔๑ (๒) โรงงานท าแม่พิมพโ์ลหะ   
๔๒ (๑) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี   
  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย   

๔๓ (๑) โรงงานท าปุ๋ย หรือสารปอ้งกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 
  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกัน หรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 
หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

  

   

  



๕ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๔๕ (๑) โรงงานท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้ าให้ประกอบกิจการได้ 
  (๒) โรงงานท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมส ีหรือน้ ายาล้างสี   
  (๓) โรงงานท าเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรอือุด   

๔๘ (๔) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   
  (๖) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า   
  (๑๓) โรงงานท าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   

๔๙ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท าแอสฟัลต์หรือน้ ามันดิน   
  (๒) โรงงานท ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ ามันดิน   
  (๓) โรงงานท าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว   
  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 
  

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก   
๕๒ (๑) โรงงานท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า   
  (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า   
  (๓) โรงงานท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็น

รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 
  

  (๔) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ 

  

๕๗ (๑) โรงงานท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   
  (๒) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียงหรือระบบ

ท่อลม 
  

  (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเข้ากับวัสดุอื่น 

  

๕๘ (๒) โรงงานท าใยแร ่   
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

  

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี 
อาหาร การปั่นท่อ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การท า
เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว 

  

๘๑ (๒) โรงงานท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ
เครื่องเร่งปรมาณ ู(Cyclotons, Betatrons or Accelerators) 

  

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดก าลังการ
ผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

  

  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน   
  (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า

จากเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ าแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ าจากคลองส่งน้ า  

  

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

  



๖ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นให้ประกอบ

กิจการได ้
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 

อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ านาจในการประหาร ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบส ี   
  (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืน้ ามันเคลือบเงาอื่น   
  (๔) โรงงานขัด   
  (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)   
  (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)   

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน และก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ชุมชนให้ประกอบกิจการได้  

๑๐๓ (๑) โรงงานท าเกลือสินเธาว ์   
  (๒) โรงงานสูบหรือการน าน้ าเกลือมาจากใต้ดิน   
  (๔) โรงงานท าเกลือให้บริสุทธิ ์   

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

  

๑๐๖ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวธิีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

  

 



๗ 

 

ที่ดินประเภทพัฒนาเมือง ประเภท ม. 3 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๒ (๕) โรงงานเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า   
  (๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก

กะลามะพร้าว 
  

๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือยอ่ยหิน   
  (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน   
  (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย   
  (๔) โรงงานดูดทราย   
  (๕) โรงงานล าเลียงหิน กรวด ทราย หรอืดิน ด้วยระบบสายพานล าเลียง   
๔ (๓) โรงงานท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก

ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 
  

  (๔) โรงงานสกัดน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามันหรือไขมันที่เป็น
อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

  

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์  ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 
  (๔) โรงงานท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 

๑๑ (๓) โรงงานท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาว   
  (๔) โรงงานท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์   
  (๖) โรงงานท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน   

๑๓ (๑) โรงงานท าผงฟู   
  (๓) โรงงานท าแป้งเช้ือ   
  (๔) โรงงานท าน้ าส้มสายช ู   

๑๕ (๑) โรงงานท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเล้ียงสัตว์ ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 
  (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย

ส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 
ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา   
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการท าเยื่อ

กระดาษ 
  

๑๙ (๑) โรงงานท าป่น หรือบดมอลต์   
  (๒) โรงงานท าเบียร ์ ยกเว้นในสถานบริการให้ประกอบกิจการได้ 

๒๐ (๓) โรงงานท าน้ าอัดลม   
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก 

หรือย้อมสีเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

  (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จ

ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๙ โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน  หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัด หรือแต่งขนสัตว์   
31 โรงงานท าพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์  
32 (1) โรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว ์เขาสัตว ์กระดูกสัตว์ หนังเทียม   

 (2) โรงงานใยแกว้  
๓๘ (๑) โรงงานท าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   
  (๒) โรงงานท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท าจากเส้นใย  

(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 
  

๔๑ (๒) โรงงานท าแม่พิมพโ์ลหะ   
๔๒ (๑) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี   
  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย   

๔๓ (๑) โรงงานท าปุ๋ย หรือสารปอ้งกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 
  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกัน หรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 

  



๘ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
  

๔๕ (๑) โรงงานท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้ าให้ประกอบกิจการได้ 
  (๒) โรงงานท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมส ีหรือน้ ายาล้างสี   
  (๓) โรงงานท าเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรอือุด   

๔๘ (๔) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   
  (๖) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า   
 (๑๑) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ าหรือกันความร้อน  
 (๑๒) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับโลหะ น้ ามัน หรือน้ า (Metal, Oil or Water 

Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทา
ด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
Paper or Cloth) 

 

  (๑๓) โรงงานท าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   
๔๙ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท าแอสฟัลต์หรือน้ ามันดิน   
  (๒) โรงงานท ากระดาษอาบแอสฟัลต์ หรือน้ ามันดิน   
  (๓) โรงงานท าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว   
  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 
  

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก   
๕๒ (๑) โรงงานท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า   
  (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า   
  (๓) โรงงานท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็น

รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 
  

  (๔) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ยางนอกจากทีร่ะบุไว้ในล าดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาตหิรือยาง
สังเคราะห์ 

  

๕๗ (๑) โรงงานท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   
  (๒) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียงหรือระบบ

ท่อลม 
  

  (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเข้ากับวัสดุอื่น 

  

๕๘ (๒) โรงงานท าใยแร ่   
 (๓) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากหิน  

 (๔) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดถ ู(Abrasives)  

 (๕) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)  

 (๖) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต ์  
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

  

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี 
อาหาร การปั่นท่อ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การท า
เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตเลียม หรือการกลั่นน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว 

  



๙ 

 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหตุ 
74 (๒) โรงงานท าลวด หรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน  

 (๓) โรงงานท าอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures of Lamp Sockets or 
Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน า (Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ
สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 

 

 (๔) โรงงานท าฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซ่ึงมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว  
 (๕) โรงงานท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อก าเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ าหรือชนิดแห้ง 

และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 

๘๑ (๒) โรงงานท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ
เครื่องเร่งปรมาณ ู(Cyclotons, Betatrons or Accelerators) 

  

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดก าลังการ
ผลิตติดต้ังสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 

  

  (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน   
  (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า

จากเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ าแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน  
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝายและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
น้ าจากคลองส่งน้ า 

  

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ส่งหรือจ าหน่ายก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท าความเย็นให้ประกอบ
กิจการได ้

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ านาจในการประหาร ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบส ี   
  (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืน้ ามันเคลือบเงาอื่น   
  (๔) โรงงานขัด   
  (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)   
  (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)   

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน และก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ชุมชนให้ประกอบกิจการได้  

๑๐๓ (๑) โรงงานท าเกลือสินเธาว ์   
  (๒) โรงงานสูบหรือการน าน้ าเกลือมาจากใต้ดิน   
  (๔) โรงงานท าเกลือให้บริสุทธิ ์   

104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ า (Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
หรือก๊าซเป็นสื่อน าความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

  

๑๐๖ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวธิีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

  



๑๐ 
 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า(อ.) 
ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ

๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืชใหป้ระกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืชใหป้ระกอบกิจการได้ 
๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   
๔๙ โรงงานกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 
ยกเว้นโรงงานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ประกอบกจิการได้ 

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก   
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

  

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้ถ่านหินลิกไนต์และนิวเคลียร์ให้ประกอบกิจการได้ 

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

 



๑๑ 
 

ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน (ก. 1) 
ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ

๓๘ (๑) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท้าจากเส้นใย  
(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

  

๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืชให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืชให้ประกอบกิจการได้ 
๔๕ (๑) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้้าให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานท้าน้้ามันชักเงา น้า้มันผสมส ีหรือน้้ายาล้างส ี   

  (๓) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรอือุด   
๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   

  (๖) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า   
๔๙ โรงงานกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 

ยกเว้นโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตให้ประกอบกิจการได้ 

๕๗ (๑) โรงงานท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   

  (๒) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล าเลียงหรือระบบ
ท่อลม 

  

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้า
ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

ยกเว้นโรงงานในบริเวณที่ดินหมายเลข ก๑-๒ ให้ประกอบกิจการได้ 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

ยกเว้นโรงงานในบริเวณที่ดินหมายเลข ก๑-๒ ให้ประกอบกิจการได้ 

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้ถ่านหินลิกไนต์และนิวเคลียร์ให้ประกอบกิจการได้ 

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน และก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ชุมชนให้ประกอบกิจการได้  

 



๑๒ 

 

ที่ดินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตั้งถิ่นฐาน (ก. 2) 
ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์   

  (๔) โรงงานท้าน้้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ใหบ้ริสุทธิ ์   
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก 

หรือย้อมสีเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานจ้าพวกที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกิจการได้ 

  (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส้าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส้าเร็จ

ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๙ โรงงานหมักแต่ง ช้าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส้าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัด หรือแต่งขนสัตว์   
๓๒ (๒) โรงงานใยแกว้   
๓๘ (๑) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   
๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืชใหป้ระกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืชใหป้ระกอบกิจการได้ 
๔๓ (๑) โรงงานท้าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมีที่ ไม่มีการ          

ใช้แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium Chlorate) ให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสตัว์ ยกเว้นโรงงานปุ๋ยหมักหรือปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมีที่ ไม่มีการ          
ใช้แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium Chlorate) ให้ประกอบกิจการได้ให้ประกอบ
กิจการได้ 

๔๕ (๑) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้้าให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานท้าน้้ามันชักเงา น้า้มันผสมส ีหรือน้้ายาล้างสี   

  (๓) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรอือุด   
๔๗ (๒) โรงงานท้ากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้า้มันพืชหรอืสัตว ์หรือไขมันสัตว์   
๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   

  (๖) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า   
๔๙ โรงงานกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท้าแอสฟัลต์หรือน้้ามันดิน   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้้ามันดิน   

  (๓) โรงงานท้าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส้าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว   

  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 

ยกเว้นโรงงานผลิตแอสฟัลติกคอนกรีตให้ประกอบกิจการได้ 

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก   
๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์แก้ว   
๕๗ (๑) โรงงานท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   

  (๒) โรงงานล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล้าเลียงหรือระบบ
ท่อลม 

  

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 
ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

  

 
 
 

  



๑๓ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ

ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 
  

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้ถ่านหินลิกไนต์และนิวเคลียร์ให้ประกอบกิจการได้ 
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 
  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเย็นให้ประกอบ
กิจการได้ 

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนและก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ
ชุมชนให้ประกอบกิจการได้ 

 

 



๑๔ 

 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (อก.)  
ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ

๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน   

  (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน   

  (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย   

  (๔) โรงงานดูดทราย   

  (๕) โรงงานล้าเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานล้าเลียง   
๔ (๔) โรงงานสกัดน้้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท้าน้้ามันหรือไขมันที่เป็น

อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 
  

๗ (๑) โรงงานสกัดน้้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์   

  (๓) โรงงานท้าน้้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน   

  (๔) โรงงานท้าน้้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์   
๑๑ (๒) โรงงานท้าน้้าตาลทรายแดง   

  (๓) โรงงานท้าน้้าตาลทรายดิบหรือน้้าตาลทรายขาว   

  (๔) โรงงานท้าน้้าตาลทรายดิบหรือน้้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์   

  (๖) โรงงานท้ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน   
๑๓ (๑) โรงงานท้าผงฟู   

  (๔) โรงงานท้าน้้าส้มสายชู   
๑๕ (๑) โรงงานท้าอาหารผสมหรืออาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเล้ียงสัตว์ ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

  (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย
ส้าหรับท้าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 

ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา   
๑๙ (๑) โรงงานท้าป่น หรอืบดมอลต์   

  (๒) โรงงานท้าเบียร ์ ยกเว้นในสถานบริการให้ประกอบกิจการได้ 
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก 

หรือย้อมสีเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

  (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส้าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส้าเร็จ

ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๙ โรงงานหมัก ช้าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส้าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือ
เคลือบสีหนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัดหรือแต่งขนสัตว์   
๓๒ (๒) โรงงานใยแกว้   
๓๘ (๑) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น  

  (๒) โรงงานท้ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท้าจากเส้นใย  
    (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

 

๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือ
กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน 

  

๔๑ (๒) โรงงานท้าแม่พิมพโ์ลหะ   
๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี   
  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย   

๔๓ (๑) โรงงานท้าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท้าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท้าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 
   



๑๕ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
  

๔๕ (๑) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้้าให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานท้าน้้ามันชักเงา น้้ามันผสมสี หรือน้้ายาล้างสี   

  (๓) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด   
๔๗ (๒) โรงงานท้ากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้า้มันพืชหรอืสัตว ์หรือไขมันสัตว์   
๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   

  (๖) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า   

  (๑๑) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหมอ้น้้าหรือกับความร้อน   

  (๑๒) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้กับโลหะ น้้ามัน หรือน้้า (Metal, Oil or Water 
Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทา
ด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
Paper or Cloth) 

  

  (๑๓) โรงงานท้าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   
๔๙ โรงงานกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท้าแอสฟัลต์หรอืน้้ามันดิน   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรอืน้้ามันดิน   

  (๓) โรงงานท้าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส้าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แตง่แล้ว   

  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 

  

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโคก้ซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกา๊ซหรือเหล็ก   
๕๒ (๑) โรงงานท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า   

  (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท าในสวนยาง
หรือป่า 

  

  (๓) โรงงานท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็น
รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

  

  (๔) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ 

  

๕๓ (๑) โรงงานท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

  

  (๓) โรงงานท้าเปลือกหุ้มไส้กรอก   

  (๕) โรงงานท้าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ   

  (๖) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้เป็นฉนวน   

  (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น   
๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์แก้ว   
๕๗ (๑) โรงงานท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   

  (๒) โรงงานล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล้าเลียงหรือระบบ
ท่อลม 

  

  (๓) โรงงานผสมซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 
     หลายอย่างเข้าด้วยกับวัสดุอื่น 

  

๕๘ (๒) โรงงานท้าใยแร ่   
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึงหรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า ใน

ขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
  

   



๑๖ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ

ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 
  

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่อง
เป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งก้าลังกล 
เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส้าหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส้าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
หรือส้าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ยกเว้นโรงงานดัดแปลงหรือซ่อมแซมใหป้ระกอบกิจการได้ 

๘๑ (๒) โรงงานท้า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ
เครื่องเร่งปรมาณ ู(Cyclotons, Betatrons or Accelerators) 

  

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน   
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 
  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเย็นให้ประกอบ
กิจการได ้

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี   

  (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืน้้ามันเคลือบเงาอื่น   

  (๔) โรงงานขัด   

  (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)   

  (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)   
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  
๑๐๓ (๒) โรงงานสูบหรือการนา้น้้าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน   

  (๔) โรงงานท้าเกลือให้บริสุทธิ ์   
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี

ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

  

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

  

 



๑๗ 
 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (กท.)  
ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ

๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือยอ่ยหิน   

  (๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน   

  (๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย   

  (๔) โรงงานดูดทราย   

  (๕) โรงงานล้าเลียงหิน กรวด ทราย หรอืดิน ด้วยระบบสายพานลา้เลียง   
๔ (๑) โรงงานฆ่าสัตว์   

  (๓) โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจาก 
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว ์

  

  (๔) โรงงานสกัดน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามันหรือไขมันที่เป็น
อาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ ์

  

๗ (๑) โรงงานสกัดน้้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์   

  (๓) โรงงานท้าน้้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ใหแ้ข็งโดยการเติมไฮโดรเจน   

  (๔) โรงงานท้าน้้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ใหบ้ริสุทธิ ์   
๑๑ (๒) โรงงานท้าน้้าตาลทรายแดง   

  (๓) โรงงานท้าน้้าตาลทรายดิบหรือน้า้ตาลทรายขาว   

  (๔) โรงงานท้าน้้าตาลทรายดิบหรือน้า้ตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์   

  (๖) โรงงานท้ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน   
๑๓ (๑) โรงงานท้าผงฟู   

  (๔) โรงงานท้าน้้าส้มสายช ู   
๑๕ (๑) โรงงานท้าอาหารผสมหรืออาหารส้าเร็จรูปส้าหรับเล้ียงสัตว์ ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

  (๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย
ส้าหรับท้าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 

ยกเว้นในฟาร์มปศุสัตว์ให้ประกอบกจิการได้ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา   
๑๙ (๑) โรงงานท้าป่น หรือบดมอลต์   

  (๒) โรงงานท้าเบียร ์ ยกเว้นในสถานบริการให้ประกอบกิจการได้ 
๒๐ (๓) โรงงานท้าน้้าอัดลม   
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก 

หรือย้อมสีเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

  (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส้าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส้าเร็จ

ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๙ โรงงานหมัก ช้าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส้าเร็จอัดให้เป็นลายนนู หรือ 
เคลือบสีหนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัดหรือแต่งขนสัตว์   
๓๒ (๒) โรงงานใยแกว้   
๓๔ (๓) โรงงานท้าไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนดิ   

  (๕) โรงงานถนอมเน้ือไม้หรือการอบไม้   

  (๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้   
๓๘ (๑) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท้าจากเส้นใย  
(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

  

๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอัดกระดาษหรือ
กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน 

  



๑๘ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๔๑ (๒) โรงงานท้าแม่พิมพโ์ลหะ   
๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี   

  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย   
๔๓ (๑) โรงงานท้าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท้าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสตัว์ ยกเว้นโรงงานท้าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
  

๔๕ (๑) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นโรงงานสีน้้าให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานท้าน้้ามันชักเงา น้า้มันผสมส ีหรือน้้ายาล้างสี   

  (๓) โรงงานท้าเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรอือุด   
๔๗ (๒) โรงงานท้ากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้้ามันพืชหรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์   
๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   

  (๖) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า   

  (๑๑) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้้าหรือกันความร้อน   

  (๑๒) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้กับโลหะ น้้ามัน หรือน้้า (Metal, Oil or Water  
Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ 
ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, 
Paper or Cloth) 

  

  (๑๓) โรงงานท้าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   
๔๙ โรงงานกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท้าแอสฟัลต์หรอืน้้ามันดิน   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรอืน้้ามันดิน   

  (๓) โรงงานท้าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส้าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว   

  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 

  

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโคก้ซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตกา๊ซหรือเหล็ก   
๕๒ (๑) โรงงานท้ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้้ายางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท้าในสวนยางหรือป่า   

  (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท้าในสวนยาง
หรือป่า 

  

  (๓) โรงงานท้ายางแผ่นรมควัน การท้ายางเครป ยางแท่ง ยางน้้า หรือการท้ายางให้เป็น
รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

  

  (๔) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในล้าดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยาง
สังเคราะห์ 

  

๕๓ (๑) โรงงานท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

  

  (๓) โรงงานท้าเปลือกหุ้มไส้กรอก   

  (๕) โรงงานท้าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ   

  (๖) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้เป็นฉนวน   

  (๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น   
๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์แก้ว   

   
   
 
 

  



๑๙ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๕๗ (๑) โรงงานท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   

  (๒) โรงงานล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล้าเลียงหรือระบบ
ท่อลม 

  

  (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่างเข้ากับวัสดุอื่น 

  

๕๘ (๒) โรงงานท้าใยแร ่   

  (๓) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์จากหิน   

  (๔) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับขัดถ ู(Abrasives)   

  (๕) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)   

  (๖) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต ์   
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

  

๖๔ (๖) โรงงานท้าขดสปิงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุนย้้า หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ท้า
ในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling or Drawing Mills) 

  

  (๗) โรงงานท้าเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซ่ึงไม่ใช้ไฟฟ้า   

  (๘) โรงงานท้าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลืองส้าหรับใช้ในการต่อท่อ
หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 

  

  (๙) โรงงานท้าเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ   

  (๑๐) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์โลหะส้าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก (Enamelling Japanning 
or Iacquering) ชุบ หรือขัด 

  

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่อง
เป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งก้าลังกล 
เครื่องยก ปั่นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส้าหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส้าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
หรือส้าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ยกเว้นโรงงานดัดแปลง หรือซ่อมแซมให้ประกอบกิจการได้ 

๘๑ (๒) โรงงานท้า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ
เครื่องเร่งปรมาณ ู(Cyclotons, Betatrons or Accelerators) 

  

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน   
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน

ส่งหรือจ้าหน่ายกา๊ซที่เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง  
  

๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง 

  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเย็นให้ประกอบ
กิจการได้ 

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร ท้าลายหรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

 
 

  



๒๐ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี   

  (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืน้้ามันเคลือบเงาอื่น   

  (๔) โรงงานขัด   

  (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)   

  (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)   
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนและก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ

ชุมชนให้ประกอบกิจการได้ 
๑๐๓ (๑) โรงงานท้าเกลือสินเธาว ์   

  (๒) โรงงานสูบหรือการนา้น้้าเกลือมาจากใต้ดิน   

  (๔) โรงงานท้าเกลือให้บริสุทธิ ์   
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี

ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

  

๑๐๖ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการน้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวธิีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

  



๒๑ 
 

ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ปก.) 
ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ

๗ (๑) โรงงานสกัดน้้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์  ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 
  (๔) โรงงานท้าน้้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์  ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้สารตัวท าละลายในการสกัด ให้ประกอบกิจการได้ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา   
๑๙ (๑) โรงงานท้าป่น หรอืบดมอลต์   

  (๒) โรงงานท้าเบียร ์ ยกเว้นในสถานบริการให้ประกอบกิจการได้ 
๒๒ (๓) โรงงานฟอก ย้อมส ีหรือแต่งส้าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส้าเร็จ

ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 
ยกเว้นโรงงานที่ไม่มีการฟอกยอ้มสีให้ประกอบกจิการได้ 

๒๙ โรงงานหมัก ช้าแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งส้าเร็จ อัดให้เป็นลายนูนหรือเคลือบสี
หนังสัตว์ 

  

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกส ีย้อมส ีขัด หรือแต่งขนสัตว์   
๓๘ (๑) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท้าจากเส้นใย  
(Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

  

๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืช 

  (๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย ยกเว้นโรงงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีต้นก้าเนิดจากพืช 
๔๓ (๑) โรงงานท้าปุ๋ย หรือสารปอ้งกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ยกเว้นโรงงานท้าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสตัว์ ยกเว้นโรงงานท้าปุย๋หมกัและปุย๋อินทรียใ์ห้ประกอบกิจการได้ 
๔๔ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
  

๔๕ (๑) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ   

  (๒) โรงงานท้าน้้ามันชักเงา น้า้มันผสมส ีหรือน้้ายาล้างสี   

  (๓) โรงงานท้าเชลแล็ก แลก็เกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรอือุด   
๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง   

  (๖) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า   

  (๑๓) โรงงานท้าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)   
๔๙ โรงงานกลั่นน้้ามันปิโตรเลียม   
๕๐ (๑) โรงงานท้าแอสฟัลต์หรือน้้ามันดิน   

  (๒) โรงงานท้ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้้ามันดิน   

  (๓) โรงงานท้าเช้ือเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส้าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว   

  (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
กับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น 

เฉพาะโรงงานท้าแอสฟัลติกคอนกรีตใหป้ระกอบกิจการได้ 

  (๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซ่ึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซหรือเหล็ก   
๕๒ (๑) โรงงานท้ายางแผ่นในขั้นต้น จากน้้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การท้าในสวนยางหรือป่า   

  (๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางยางธรรมชาติซ่ึงมิใช่การท้าในสวนยาง
หรือป่า 

  

  (๓) โรงงานท้ายางแผ่นรมควัน การทา้ยางเครป ยางแท่ง ยางน้้า หรือการท้ายางให้เป็น
รูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

  

   
   
 
 

  



๒๒ 
 

ล าดับที ่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน หมายเหต ุ
๕๗ (๑) โรงงานท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์   

  (๒) โรงงานล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพานล้าเลียงหรือระบบ
ท่อลม 

  

  (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง 
เข้าด้วยกันหรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อยา่งใดอย่างหนึ่งหรอื 
หลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น 

  

๕๘ (๒) โรงงานท้าใยแร ่   

  (๓) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์จากหิน   

  (๔) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับขัดถ ู(Abrasives)   

  (๕) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)   

  (๖) โรงงานท้าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต ์   
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า 

ในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 
  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะ
ในขั้นต้นซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - Ferrous Metal Basic Industries) 

  

๗๕ (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม หรือตอกหมนเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง ยกเว้นการซ่อมแซม ทาสี ตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือให้ประกอบกิจการได้ 

  (๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อท้าลายเรือ   
๗๙ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานหรือ  

เรือโฮเวอร์คราฟท์ 
ยกเว้นโรงงานดัดแปลงหรือการซ่อมแซมให้ประกอบกิจการได้ 

  (๒) โรงงานท้าชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์ส้าหรับอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์   
๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน    
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง  
  

๙๒ โรงงานห้องเย็น ยกเว้นโรงงานที่ไม่ใช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเย็นให้ประกอบ
กิจการได้ 

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด 
อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านอง
เดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของสิ่งดังกล่าว 

  

๑๐๐ (๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืน้้ามันเคลือบเงาอื่น   

  (๔) โรงงานขัด   

  (๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)   

  (๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)   
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ยกเว้นโรงบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน และก้าจัดขยะมูลฝอยรวมของ

ชุมชนให้ประกอบกิจการได้  
๑๐๓ (๑) โรงงานท้าเกลือสินเธาว ์   

  (๒) โรงงานสูบหรือการนา้น้้าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน   

  (๔) โรงงานท้าเกลือให้บริสุทธิ ์   
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี

ลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ 

  

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

  

หมายเหตุ  ล าดับที ่   หมายถึง    ล าดบัที่ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

 


