กรมโยธาธิการและผังเมือง
ขอเชิญ
ประชาชนผูอยูอาศัย หรือผูครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู
ในเขตทองที่

จังหวัดลพบุรี
ไปตรวจดูกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60
แกไขเพิ่มเติม
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ที่วาการอําเภอทุกแหง
สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีและสาขา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี สํานักงานเทศบาลทุกแหง
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง สํานักงานจังหวัดลพบุรี
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลพบุรี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี
สํานักงานธนารักษพื้นที่ลพบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
สํานักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี โครงการชลประทานลพบุรี แขวงทางหลวงจังหวัดลพบุรี
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สํานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลพบุรี สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดลพบุรี
สํานักงานพาณิชยจังหวัดลพบุรี สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี
การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี สถานีตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช โรงพยาบาลอนันทมหิดล โรงพยาบาลทาวุง โรงพยาบาลสระโบสถ
โรงพยาบาลพัฒนานิคม โรงพยาบาลทาหลวง โรงพยาบาลโคกเจริญ โรงพยาบาลหนองมวง โรงพยาบาลลําสนธิ
โรงพยาบาลโคกสําโรง โรงพยาบาลบานหมี่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเมือง โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลดอนดึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศิลาทิพย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวังเพลิง
โรงพยาบาลชัยบาดาล สํานักงานขนสงจังหวัดลพบุรี สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลพบุรี วัดกุดขาม
วัดโปงแค วัดน้ําปางามวิชา วัดสระมะเกลือ วัดหนองแก วัดสุนทรเทพคีรี วัดบานเขาเตียน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยยื่นขอคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมฯ ได
ตั้งแตวันจันทรที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖4
ถึงวันอังคารที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖4
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น ๒)
ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15๐๐๐ โทรศัพท ๐ ๓677 0157 โทรสาร 036 770 000
กองเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถ.พระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙ ๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖

ใหประชาชนไปตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับจังหวัดลพบุรี และองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ไดปดประกาศ
ตารางแสดงการแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
และรายการประกอบแผนผัง ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการทายกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผั งเมื องรวมจั ง หวั ด ลพบุ รี พ.ศ. 2560 ที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม เพื่ อ ให ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ยื่ น ข อ คิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ
การใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมได
กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับจังหวัดลพบุรี และองคการบริหารสวนจังหวั ดลพบุรี ขอเชิญชวน
ประชาชนผูอยูอาศัย หรือ ผูครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ ตั้งอยูในเขตผั งเมืองรวมจั งหวั ดลพบุ รี ไปตรวจดู
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน แผนผังและรายการประกอบแผนผัง และบัญชีทายกฎกระทรวงของผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะที่แกไขเพิ่มเติม ได ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สํานักงานองคการบริหารสวน
จัง หวัดลพบุรี ที่วา การอําเภอทุกแหง สํานักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีและสาขา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวั ด
ลพบุรี สํานักงานเทศบาลทุกแหง ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง สํานักงานจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
ส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จั ง หวั ด ลพบุ รี
สํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด ลพบุ รี สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี สํานักงานธนารักษ
พื้นที่ลพบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี สํานักงานพลังงานจังหวัด
ลพบุรี โครงการชลประทานลพบุรี แขวงทางหลวงจังหวัดลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี สํานักงาน
สถิติจังหวัดลพบุรี สํานักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดลพบุรี สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่น คงของมนุษ ยจัง หวัดลพบุ รี สํา นัก งานพาณิช ย จั ง หวัด ลพบุรี สํ า นั ก งานเกษตรจัง หวั ดลพบุ รี
การไฟฟา สว นภูมิภ าคจังหวัดลพบุรี การประปาสว นภูมิภาคจัง หวัด ลพบุรี สถานีตํา รวจภูธรจัง หวั ดลพบุ รี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช โรงพยาบาลอนันทมหิดล โรงพยาบาลทาวุง
โรงพยาบาลสระโบสถ โรงพยาบาลพัฒนานิคม โรงพยาบาลทาหลวง โรงพยาบาลโคกเจริญ โรงพยาบาลหนองมวง
โรงพยาบาลลําสนธิ โรงพยาบาลโคกสําโรง โรงพยาบาลบานหมี่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองเมือง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนดึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลศิลาทิพย โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลวังเพลิง โรงพยาบาลชัยบาดาล สํานักงานขนสงจังหวัดลพบุรี สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดลพบุรี
วั ด กุ ดขาม วั ดโป ง แค วั ด น้ํา ป า งามวิ ช า วั ดสระมะเกลื อ วัดหนองแก วั ด สุน ทรเทพคี รี วัดบ า นเขาเตีย น
สํ านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และกรมโยธาธิ การและผังเมื อง หรือทางระบบอินเทอรเน็ตของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแตวันจันทรที่ 19 กรกฏาคม 2564 จนถึงวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ ผูมีสวนไดเสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี มีสิทธิยื่นขอคิดเห็นเฉพาะในประเด็นที่จะมีการ
แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ดั ง กล า ว โดยยื่ นข อคิ ดเห็ นเปนหนั งสื อได ที่ สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ลพบุ รี
(ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2) สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดลพบุรี ที่วาการอําเภอทุกแหง สํานักงาน
เทศบาลทุกแหง ที่ทํา การองคการบริหารสวนตําบลทุกแหง และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรื อทางระบบ
อินเทอรเน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตามวันและเวลาดังกลาวขางตน

-2เมื่อครบกําหนดแลว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมขอคิดเห็นทั้งหมด เสนอตอคณะกรรมการ
ผังเมื องพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นดวยกับขอคิดเห็นก็จะสั่งใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแก ไขให
เปนไปตามขอคิดเห็นนั้น แตถาไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นก็จะคงการแกไขประกาศขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
แผนผังและรายการประกอบแผนผัง และประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หา มประกอบกิจการทา ย
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ที่แกไขเพิ่มเติมไวดังเดิม เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
แกไขเรียบรอยแลว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพื่อดําเนินการแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 ตอไป
*********************************************
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเผยแพรขาวสาร

ตารางการแกไขประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภท ก.1
ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
จําพวก
ที่
ที่
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
3
(๔) โรงงานทําน้าํ มันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
3
38 (1) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
3
42 (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
3
(2) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
3
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
43 (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
3
(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุเพื่อผสมทําปุย หรือสารปองกัน
3
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)
44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร
3
พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
45 (1) โรงงานทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
3
(2) โรงงานทําน้าํ มันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
3
48 (4) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
3
49 โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
3
50 (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ
3
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น
59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
3
หรือเหล็กกลาในชั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง
12
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึงสวนประกอบ และ 3
หรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดระบุไว 1 2
ในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดงั กลาว
และ 3
88 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะโรงงานผลิต
3
พลังงานไฟฟานิวเคลียร
89 โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
3
แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
91 (2) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ตาม
3
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

-2ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
99 โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

จําพวก
หมายเหตุ
ที่
3 ยกเวนจําพวกที่ 3 เฉพาะ

บริเวณ ก.1-3 ทีม่ ีขอบเขต
ดังนี้
ดานเหนือ จดเสนขนาน
ระยะ 2,500 เมตร กับ
ศูนยกลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 205
ฟากใต
ดานตะวันออก จดทาง
หลวงชนบท ลบ.3014
ฟากตะวันตก
ดานใต จดทางหลวง
ชนบท ลบ.3014 ฟากเหนือ
ด า นตะวั น ตก จดทาง
หลวงชนบท ลบ.2029
ฟากตะวันออก
ใหประกอบกิจการได

-1ตารางการแกไขประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ....
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๓
ลําดับ
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
(4) โรงงานทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย

๔๓

๔๔
๔๕
๔๘
๔๙
50

จําพวก
หมายหตุ
ที่
๓
๓
๓
๓ ยกเวนจําพวกที่ 3 บริเวณ
ก.3-1 ถึงบริเวณ ก.3-11
และบริเวณ ก.3-14 เฉพาะ
ที่ใชวัตถุดิบพื้นฐานทาง
การเกษตรหรือผลิตภัณฑอื่น
ที่ตอเนื่องโดยใชกระบวนการ
เคมีชีวภาพเทานั้น ให
ประกอบกิจการได

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ
เคมีภัณฑอันตราย ซึ่งมิใชปุย

๓

(๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
(Pesticides)

๓

(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุย หรือสารปองกัน
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร
พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชแกว
(๑) โรงงานทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้าํ มันชักเงา น้าํ มันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรลียม
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสม
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ
จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๓
๓
๓
๓
3
3

ยกเวนจําพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14
ใหประกอบกิจการได

-2ลําดับ
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ที่
59 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องเรือน หรือเครื่อง
ตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
๗๓
๘๘
89

๙1

โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได
ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟาจากนิวเคลียร
โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

(2) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)

จําพวก
ที่
3

หมายหตุ

๑, ๒
และ ๓
๑, ๒
และ ๓
๓
3

ยกเวนจําพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14
ใหประกอบกิจการได

๓
๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
โรงงานบําบัดน้ําเสียรวม
ของชุมชนใหประกอบ
กิจการได

ตารางการแกไขประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
ทายกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60
ยกเลิกบัญชีโรงงานทายประกาศกระทรวงนี้
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ที่ดินประเภท อ.
ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
1 โรงงานประกกอบกิจการเกี่ยวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ
๗
11
16
42
44
45
48
49
57

59
60
88

(๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
(๔) โรงงานทําน้าํ มันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
(3) โรงงานทําน้าํ ตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(4) โรงงานทําน้าํ ตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์
(6) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา
(๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(2) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร
พลาสติก หรือเสนสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
(1) โรงงานทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(2) โรงงานทําน้าํ มันชักเงา น้าํ มันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(4) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(1) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(2) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบทอลม
(3) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือ
เหล็กกลาในชั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจารเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง
หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non – ferrous Metal
Basic Industries)
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟานิวเคลียร

จําพวก
ที่
2 และ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

หมายเหตุ

-2ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
91 (2) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
99 โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

จําพวกที่
3
3

หมายเหตุ

ตารางการแกไขประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ที่ดินประเภท อ.2/1
ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
2 (1) โรงงานตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(2) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(3) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ
(4) โรงงานหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน
(5) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินคา
(6) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(7) โรงงานเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถานหรือแบงบรรจุผงถาน
ที่เผาไดจากกะลามะพราว
(8) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
(9) โรงงานรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม
(10) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรม โดยวิธีฉายรังสี
(11) โรงงานฟกไข โดยใชตูอบ
3 (1) โรงงานโม บด หรือยอยหิน
(2) โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
(3) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย
(4) โรงงานดูดทราย
(5) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง
4 (1) โรงงานฆาสัตว
(2) โรงงานถนอมเนื้อสัตว โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือ
ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(5) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตว หรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจาก
เนื้อสัตวหรือมันสัตว ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(6) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตว
(7) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชนไขเค็ม
ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
5 (1) โรงงานทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน
การพาสเจอรไรส หรือสเตอริไลส
(2) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(3) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย
(4) โรงงานทําครีมจากน้าํ นม

จําพวกที่
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
3
3
2 และ 3
3
2 และ 3
2 และ 3
3
1
3
3
2 และ 3
3
2
3
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
3
3
2 และ 3

หมายเหตุ

ลําดับ
ที่
6

7
8

9

12

13
15
22
23

ประเภทหรือชนิดโรงงาน

จําพวกที่

(5) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(1) โรงงานทําอาหารจากสัตวนํา้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขา
ไมได
(2) โรงงานถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือ
ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(5) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
(2) โรงงานอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวที่สกัดน้ํามันออกแลว
(3) โรงงานทําน้าํ มันจากพืชหรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็งโดย
การเติมไฮโดรเจน
(1) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(2) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
(1) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว
(3) โรงงานปนหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช
(5) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช
(6) โรงงานปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง
(1) โรงงานทําใบชาแหงหรือใบชาผง
(5) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(6) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(7) โรงงานเชื่อมหรือแชอิ่มผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม
หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(8) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ
เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโกหรือช็อกโกเลต
(9) โรงงานทําหมากฝรั่ง
(10) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ
(11) โรงงานทําไอศกรีม
(7) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ
(8) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง
(2) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว ขนสัตว หรือ
เปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว
(3) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ
(4) โรงงานพิมพสิ่งทอ
(3) โรงงานทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(4) โรงงานตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ
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หมายเหตุ

ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
24 โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก
ยอมสี หรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมที่ถักดวยดายหรือ
เสนใย
25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซึ่งมิใช
เสื่อหรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
26 (2) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวนและรวมถึง
ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
27 (4) โรงงานทําสักหลาด
(5) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม
(8) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน
28 (1) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท
หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทา จากผาหนังสัตว ขนสัตว หรือ
วัสดุอื่น
(2) โรงงานทําหมวก
29 โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ อัด
ใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
30 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
31 โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว
32 (1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย
หรือรองเทาจากหนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว กระดูกสัตว หรือหนัง
เทียม
(2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย
หรือรองเทาจาก ใยแกว
33 โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง
ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
34 (1) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอื่นที่
คลายคลึงกัน
(2) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู
หรือสวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร
(3) โรงงานทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด
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หมายเหตุ
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ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่เหลือทาง
การเกษตร ให
ประกอบกิจการได

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน
(4) โรงงานทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม

35
36

37
38

40

41

(5) โรงงานถนอมเนื้อไมหรือการอบไม
(6) โรงงานเผาถานจากไม
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือ
ผักตบชวา
(1) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง
ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(2) โรงงานทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม
(3) โรงงานแกะสลักไม
(4) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(5) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ
อโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(1) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(2) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง
ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร
(Fibreboard)
(1) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง หรือการ
อัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน
(2) โรงงานทําผลิตภัณฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง
(1) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปกหรือตบแตง
สิ่งพิมพ
(2) โรงงานทําแมพิมพโลหะ
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ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่เหลือทาง
การเกษตร ให
ประกอบกิจการได
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ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
42 (1) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี

43

จําพวกที่

หมายเหตุ

3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ
เกี่ยวของและ
ตอเนื่องกับ
อุตสาหกรรม
ชีวภาพที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจะ
ประกาศในอนาคต
ตอไป ใหประกอบ
กิจการได

(2) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ
เคมีภัณฑอันตราย

3

(1) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

3

(2) โรงงานเก็บรักษา หรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว

3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ
เกี่ยวของและ
ตอเนื่องกับ
อุตสาหกรรม
ชีวภาพที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจะ
ประกาศในอนาคต
ตอไป ใหประกอบ
กิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มสี วนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ ให
ประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ ให
ประกอบกิจการได

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน

จําพวกที่

หมายเหตุ

(3) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุย หรือสารปองกัน
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว

3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ ให
ประกอบกิจการได

44

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาส
โตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
วัสดุชีวภาพ ให
ประกอบกิจการได

45

(1) โรงงานทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(2) โรงงานทําน้าํ มันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(3) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
(1) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุ สําหรับตบแตง
อาคาร
(2) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(3) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหเปยกน้ํา
ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑที่เปนตัวทําใหซึม
เขาไป (Wetting Agents, Emulsifiers, or Penetrants) ผลิตภัณฑ
สําหรับใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes)
หรือผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อมหรืออุด (Cement) ที่ทาํ จาก
พืช สัตว หรือพลาสติกที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่นซึ่งมิใชผลิตภัณฑ
สําหรับการใชอุดรูฟน (Dental Cement)
(4) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(5) โรงงานทําเทียนไข
(6) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(7) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไม
(8) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีการบูร
(9) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
(10) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใชในการซักผา
(11) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือ
กันความรอน

3
3
3
3

48

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

ลําดับ
ที่

49
50

51
52

ประเภทหรือชนิดโรงงาน

จําพวกที่

(12) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา (Metal,
Oil, or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑสําเร็จเคมีไว
แสงฟลม หรือกระดาษหรือผา ที่ทาดวยตัวไวแสง (Prepared
Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, Paper or
Cloth)
(13) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon)
โรงงานกลั่นน้าํ มันปโตรเลียม
(1) โรงงานทําแอสฟลต หรือน้ํามันดิน
(2) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(3) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหิน หรือ
ลิกไนตที่แตงแลว
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสม
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ
จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

3

(5) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคก ซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว
(1) โรงงานทํายางแผนในขั้นตนจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทําใน
สวนยางหรือปา

(2) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซึ่งมิใชการ
ทําในสวนยางหรือปา

หมายเหตุ

3
3
3
3
3
3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะการผลิต
แอสฟลตติกคอนกรีต
สําหรับโครงการ
สราง บํารุง
ปรับปรุง หรือ
ซอมแซมทางที่
ประกอบกิจการใน
ลักษณะชั่วคราว
เพื่อประโยชนแก
โครงการนั้น ให
ประกอบกิจการได

3
2 และ 3
2 และ 3

2 และ 3

ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต
ใหประกอบกิจการได

ลําดับ
ที่

53

ประเภทหรือชนิดโรงงาน

จําพวกที่

หมายเหตุ

(3) โรงงานทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ําหรือการ
ทํายางใหเปนรูปแบบอื่นใดที่คลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ

3

(4) โรงงานทําผลิตภัณฑยาง นอกจากที่ระบุไวในลําดับที่ 51 จากยาง
ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห

2 และ 3

(1) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และ
รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว

2 และ 3

(2) โรงงานทําเสื่อหรือพรม

2 และ 3

(3) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก

2 และ 3

(4) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ

2 และ 3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใช
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได

ลําดับ
ที่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน
(5) โรงงานทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือ
รูปทรงตางๆ

หมายเหตุ

3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
ของพลาสติก
ชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะที่ใช
วัตถุดิบที่มี
สวนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะที่ใชวัตถุดิบ
ที่มีสวนประกอบ
ของพลาสติก
ชีวภาพ
ใหประกอบกิจการได

(6) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน

2 และ 3

(7) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา

2 และ 3

(8) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน

2 และ 3

(9) โรงงานลาง บด หรือยอยพลาสติก

54
55

จําพวกที่

โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว
โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดิน
เผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว

3

3
2 และ 3

ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือทอสําหรับใชในการกอสราง เบาหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ
ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
57 (1) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(2) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบ
สายพานลําเลียงหรือระบบทอลม
(3) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางหนึ่งอยางใดเขา
ดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนพลาสเตอรอยางหนึ่ง
อยางใดเขากับวัสดุอื่น
58 (1) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ
ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร

59
60

(2) โรงงานทําใยแร
(3) โรงงานทําผลิตภัณฑจากหิน
(4) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives)
(5) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos)
(6) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึงหรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตน ซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non ferrous Metal Basic Industries)

จําพวกที่

หมายเหตุ

2 และ 3
3
3
3
2 และ 3

3
2 และ 3
3
3
3
3
3

ยกเวนจําพวกที่ 2
และ 3 เฉพาะการ
ทําผลิตภัณฑ
คอนกรีตผสมเสร็จ
ในโครงการกอสราง
พัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม
ที่อยูอาศัย หรือ
โครงการสราง บํารุง
ปรับปรุงหรือ
ซอมแซมทางที่
ประกอบกิจการใน
ลักษณะชั่วคราว
เพื่อประโยชนแก
โครงการนั้น ให
ประกอบกิจการได

ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
61 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใชที่ทํา
ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
62 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบ
แตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว
63 (1) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพานประตูน้ํา
ถังน้ําหรือปลองไฟ
(2) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(3) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ
(4) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา
(5) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ
64 (1) โรงงานทําภาชนะบรรจุ
(2) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก
(3) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(4) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย
(5) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิล โดยใชลวดที่ไดมาจาก
แหลงผลิตอื่น ซึ่งมิใชลวดหรือสายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน
(6) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา หรือ
หลอดชนิดพับไดท่ไี มทําในโรงรีดหรือดึงขั้นตน (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(7) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอื่น ซึ่งไมใชไฟฟา
(8) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง
สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ
(9) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ
(10) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบ ลงรัก
(Enamelling, Japanning, or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(11) โรงงานอัดเศษโลหะ
(12) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ
(13) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(14) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (1) ถึง (10)
65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน
ดังกลาว
66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชใน
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของเครื่องจักรดังกลาว
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ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
67 (1) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือน หรือทําไมวีเนียร
(2) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน
เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(3) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวย
เครื่องยนต หรือเครื่องขัด
(4) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges
or Forging Machines)
(5) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(6) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด หรือเครื่องทําให
หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา
(7) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใชกับเครื่องมือกล
(8) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7)
68 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต
หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหาปโตรเลียม
หรือการกลั่นน้ํามันและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องจักร
ดังกลาว
69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทํา
บัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการ
คํานวณชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog
Computers, Associated Electronic Data Processing
Equipment, or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash
Registers) เครื่องพิมดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใชเครื่องชั่งที่ใชในหองทดลอง
วิทยาศาสตรหรือเครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการ
ถายภาพและรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
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ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด
อากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรย
น้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ
เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก
ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชใน
การอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ
ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ
ที่ระบุไวในลําดับที่ 70 เฉพาะที่ใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิด
ไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ
แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่อง
สําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา
72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ
เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร
ผลิตภัณฑที่เปนตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวของ (SemiConductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices)
คาปาชิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลง
ได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณ หรือชิ้นสวนสําหรับ
ใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาที่ไมได
ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ
ดังกลาว
74 (1) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา
(2) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน
(3) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or
Lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา
(Conductor Connectors) อุปกรณที่ใชกับสายไฟฟา หลอด หรือ
เครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา
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ประเภทหรือชนิดโรงงาน

จําพวกที่

(4) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เปนฉนวนไฟฟา ซึ่งมิใชกระเบื้องเคลือบ
หรือแกว
(5) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟา หรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟา
ชนิดน้ําหรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว
(1) โรงงานตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรือยาง
(2) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ
(3) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
(1) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถที่ใชในการรถไฟ รถราง
ไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา
(1) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต
หรือรถพวง
(1) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(1) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนที่ขับเคลื่อนดวย
แรงคนหรือสัตว ซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ
ของผลิตภัณฑดังกลาว
(2) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน
เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons Betatrons
or Accelerators)
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
(1) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
(2) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก กะไหลทองหรือ
โลหะที่มีคา
(3) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(4) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่นๆ
(5) โรงงานทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณหรือ
เหรียญอื่น
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ของเครื่องดนตรีดงั กลาว
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหาร
รางกาย การเลนบิลเลียด โบวล่งิ หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรือ
อุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
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ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
87 (1) โรงงานทําเครื่องเลน
(2) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(3) โรงงานทําเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(4) โรงงานทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง
ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยา หรือกลองบุหรี่
กนกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(5) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของหรือเครื่องโฆษณา
สินคา ตราโลหะ หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(6) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
88 (3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้าํ ยกเวนการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ํา ขนาดกําลังการ
ผลิตไมเกิน 15 เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้าํ
แบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขือ่ น การ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย หรือการผลิตพลังงาน
ไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา
91 (2) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
93 โรงงานซอมรองเทาหรือเครื่องหนัง
94 โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟาหรือเครื่องใชไฟฟา สําหรับใชในบานหรือใช
ประจําตัว
95 (1) โรงงานซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบ
ของยานดังกลาว
(2) โรงงานซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอหรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว
(3) โรงงานพนสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(4) โรงงานลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
96 โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร
พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
97 โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
98
99

โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการ
ประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

จําพวกที่
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
2 และ 3
3

3
1
1
3
3
3
1
1
2 และ 3
2 และ 3
3

หมายเหตุ

ลําดับ
ประเภทหรือชนิดโรงงาน
ที่
100 (1) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี
(2) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(3) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง
หรืออัญมณี
(4) โรงงานขัด
(5) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(6) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment)
103 (1) โรงงานทําเกลือสินเธาว
(2) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน
(3) โรงงานบดหรือปนเกลือ
(4) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์
104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler) หรือ
หมอตมที่ใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอนภาชนะทนแรงดัน
และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว
105 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535

จําพวกที่

หมายเหตุ

3
3
1
3
3
3
3
3
2 และ 3
3
3
3

106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดย
ผานกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม

3

107 โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเสียงหรือภาพใน
รูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือที่อาศัยแหลง
แสงที่มีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไมวาจะอยูใน
รูปของผลิตภัณฑที่ไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซ้ําไดอีก
หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล

3

ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะคัดแยกสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม
ใชแลวเทานั้น ให
ประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ 3
เฉพาะผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่ไมใช
แลวหรือของเสีย
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ และของ
เสียที่เปนวัสดุ
ชีวภาพเทานั้น ให
ประกอบกิจการได

ตารางเปรียบเทียบ
แสดงการแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60
ขอกําหนดตามกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม
ขอกําหนดที่แกไขเพื่อปดประกาศ 3๐ วัน
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60
ในแผนผัง
ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
บริเวณ ก.3-9 (บางสวน)
บริเวณ อ.2/1
ในขอกําหนด
ข อ 1 0 ที่ ดิ น ป ระ เ ภ ท อ . เ ป น ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท
ข อ 1 0 ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท อ . เป น ที่ ดิ น ป ร ะ เ ภ ท
อุ ตสาหกรรมและคลัง สิ น คา ที่ มีวั ต ถุป ระสงคเ พื่อ รองรับ อุ ต สาหกรรมและคลั ง สิ น ค า ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รองรั บ
อุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และคลังสินคา อุตสาหกรรมหรือเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และคลังสินคา
ที่ดินประเภทนี้ หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่
ที่ดินประเภทนี้ บริ เ วณ อ.1 อ.2 และ อ.3 ห า มใช
กําหนด ดังตอไปนี้
ประโยชนที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท
ยกเลิก
ชนิด และจําพวกทายกฎกระทรวงนี้
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(1) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(3) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
(2) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิช ยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(4) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก
(3) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือ หอพัก
(5) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(4) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(6) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(5) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(7) สถาบันการศึกษา
(6) สถาบันการศึกษา
สําหรับที่ดิน บริเวณ อ.2/1 หามใชประโยชนที่ดินเพื่อ
กิจการตามที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานตามประเภท
ชนิด และจําพวกทายขอกําหนดนี้
(2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยูอาศัย
(3) การอยูอาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
(4) การอยูอาศัยประเภทอาคารชุดหรือ หอพัก
(5) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงเด็ก
(6) สถานสงเคราะหหรือรับเลี้ยงคนชรา
(7) สถาบันการศึกษา

ขอกําหนดตามกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม
ขอกําหนดที่แกไขเพื่อปดประกาศ 3๐ วัน
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60
ในขอกําหนด
ขอ ๑๓ ที่ดิน ประเภท ก.3 เปน ที่ ดินประเภทชนบทและ
ขอ ๑๓ ที่ดนิ ประเภท ก.3 เปนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ เกษตรกรรม ที่มีวัตถุประสงคเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวของ
กับ เกษตรกรรม การอยูอาศัย การสงวนรัก ษาสภาพทาง กับ เกษตรกรรม การอยู อ าศัย การสงวนรัก ษาสภาพทาง
ธรรมชาติ และการส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ การเกษตรและ ธรรมชาติ และการส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ การเกษตรและ
พลังงานสะอาด สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น พลังงานสะอาด สําหรับการใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได ในอาคารที่ ไ ม ใ ช ให ดํ า เนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได ในอาคารที่ ไ ม ใ ช
อาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ
อาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ เว น แต โ รงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานที่ไมอยูในข อหามตามบัญชี ทาย
ประกาศกระทรวงนี้
ในบัญชีทายขอกําหนด
ที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา (สีมวง)
- บั ญ ชี ท า ยกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจัง หวั ด - ยกเลิกบัญชีทาย
ลพบุรี พ.ศ. 2560
- จัดทําบัญชีทายใหมในที่ดินบริเวณ อ.2/1 ตามบัญชี
ทายขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัด
ลพบุรี
ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)
- บั ญ ชี ท า ยกฎกระทรวงให ใ ช บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมจัง หวั ด - บริเวณ ก.1 เพิ่มความในชองหมายเหตุของโรงงานลําดับ
ลพบุรี พ.ศ. 2560
ที่ 99 ตามบัญชีทายขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
- บริเวณ ก.3 เพิ่มความในชองหมายเหตุของโรงงานลําดับ
ที่ 42 (1) (2) โรงงานลําดับที่ 43 (1) (3) โรงงาน
ลําดับที่ 89 ตามบัญชีทายขอกําหนดการใชประโยชน
ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
ในรายการประกอบ
1. ที่ดินประเภท อ.1 ถึง อ.3 ที่กําหนดไวเปนสีมวง ให
1. เพิ่มที่ดินประเภท อ.2/1 ที่กําหนดไวเปนสีมวง ให
เปนที่ดิน ประเภทอุต สาหกรรมและคลังสินคา มีร ายการ เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิ น ค า มี รายการ
ดังตอไปนี้
ดังตอไปนี้
อ.2/1 ด า นเหนือ จดเสน ขนานระยะ 700 เมตร
กับ ศูนยกลางถนนไม ปรากฏชื่ อ ถนนไมป รากฏชื่อ ฟาก
ตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ 1,500 เมตร
เส น ขนานระยะ 600 เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2219 และเสนตั้งฉากกับทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2219 ที่จุดซึ่ง อยูหา งจากทางหลวง
แผนดินหมายเลข 2219 บรรจบกับ ถนนไมป รากฏชื่ อ

ขอกําหนดตามกฎกระทรวงใหใชบงั คับผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60

ขอกําหนดที่แกไขเพื่อปดประกาศ 3๐ วัน
ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข 2219
เปนระยะ 200 เมตร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 2219 ฟากตะวันตก
ดานใต จดเสนขนานระยะ 540 เมตร กับ
ศูนยกลางถนนโครงการบานน้ําบา และถนนไมปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ
ดานตะวันตก จดหวยชอนพลู ฝงตะวันออก

2. แกไขเพิ่มเติมที่ดินประเภท ก.3-9 ที่กําหนดไวเปน
2. ที่ ดิน ประเภท ก.3 ที่กําหนดไว เปน สีเขีย ว ใหเป น
ที่ดนิ ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้ สี เ ขี ย ว ให เ ป น ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
มีรายการดังตอไปนี้
ก.3-9 ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลหนองกระเบียนกับตําบลชอนมวง เสนแบงเขตการ
ปกครองระหวางตําบลหนองเมืองกับตําบลชอนมวง และ
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนดึงกับตําบล
ชอนมวง
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางอําเภอบานหมี่กับอําเภอหนองมวง เสนแบงเขตการ
ปกครองระหวางอําเภอบานหมี่กับอําเภอโคกสําโรง เสน
แบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนดึงกับตําบลดงพลับ
และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนดึงกับตําบล
บางกะพี้
ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
ตําบลบานทรายกับตําบลหนองทรายขาว และเสนแบงเขต
การปกครองระหวางตําบลบานกลวยกับตําบลหนอง
ทรายขาว
ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข
3196 ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และเขตผังเมืองรวม
ดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวาง
จังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครสวรรค
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข อ.2/1
ที่กําหนดไวเปนสีมวง

รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจาํ แนกประเภท
ทายขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีที่แกไขเพิ่มเติม
การใชประโยชนท่ดี ินในบริเวณหมายเลข อ.2/1 และบริเวณหมายเลข ก.3-9 ใหเปนไปตามแผนผัง
กําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภททายขอกําหนดนี้ และมีรายการดังตอไปนี้
1. ที่ดินประเภท อ.2/1 ที่กํา หนดไวเปนสีมวง ใหเปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน คา
มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ 700 เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ถนนไม
ปรากฏชื่อฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับถนน
ไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ 1,500 เมตร เสนขนานระยะ 600 เมตร กับ
ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2219 และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 2219 ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผน ดินหมายเลข 2219 บรรจบกับถนนไมป รากฏชื่อ ไปทางทิ ศใตตามแนวทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข 2219 เปนระยะ 200 เมตร
ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 2219 ฟากตะวันตก
ดานใต
และถนนไมปรากฏชื่อฟากเหนือ
ดานตะวันตก

จดเสนขนานระยะ 540 เมตร กับศู นยกลางถนนโครงการบานน้ํา บา
จดหวยชอนพลู ฝงตะวันออก

2. ที่ ดิ น ประเภท ก.3-9 ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี เ ขี ย ว ให เ ป น ที่ ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
มีรายการดังตอไปนี้
ดานเหนือ
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหนองกระเบียนกับตําบลชอนมวง
เสนแบงเขตการปกครองระหวางตํา บลหนองเมืองกับตําบลชอนมวง และเสน แบงเขตการปกครองระหวา ง
ตําบลดอนดึงกับตําบลชอนมวง
ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหว างอําเภอบานหมี่กับอํ าเภอหนองมวง
เสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบานหมี่กับอําเภอโคกสําโรง เสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบล
ดอนดึงกับตําบลดงพลับ และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลดอนดึงกับตําบลบางกะพี้
ดานใต
จดเสนแบงเขตการปกครองระหวา งตํา บลบา นทรายกับ ตํ า บลหนอง
ทรายขาว และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบานกลวยกับตําบลหนองทรายขาว
ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข 3196 ฟากตะวั นออกและฟากเหนือ
และเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครสวรรค
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข อ.2/1 ที่กําหนดไวเปนสีมวง

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการเสนอขอคิดเห็น
ขอคิ ดเห็น ขอแกไ ขหรือ เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ขอ กํ า หนดเกี่ยวกั บ การใช ป ระโยชน ที่ดิ น
ของผังเมืองรวมใหประกอบดวย
1. หลักฐานแสดงสถานะของบุคคลผูแสดงขอคิดเห็น ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคล
หรือในกรณีที่เปนผูไดรับมอบหมายใหสงหลักฐานการมอบหมายประกอบดวย
2. ขอความเปนขอคิดเห็นระบุแสดงวาตนเปนผูมีสวนไดเสียและความตองการที่จะใหแกไข
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินจากของเดิมเปนของใหม พรอมทั้งเหตุผลประกอบ
กรณีผูมีสวนไดเสียเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยูในที่ดิน
ที่มีการแสดงความคิดเห็นขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย
3. แผนที่หรือแผนผังที่ใชประกอบขอคิดเห็น โดยตองมีรายละเอียดใหสามารถตรวจสอบ
กับสถานที่จริงในพื้นที่ได
ทั้ ง นี้ ข อ คิ ด เห็ น ดั ง กล า วจะต อ งเป น ไปเพื่ อ ประโยชน ข องส ว นราชการแห ง ท อ งถิ่ น นั้ น
และเกี่ยวของหรือเปนประเด็นสําคัญสําหรับการแกปญหาหรือการพัฒนาของทองถิ่นที่วางผังเมืองรวมเทานั้น

แผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ทีดินตามทีได้จาํ แนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
ให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
พ.ศ.
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3. เขตสีเขียว
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ทีดิน ประเภทชุมชน
ทีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

เขตตําบล เขตองค์การบริหารส่วนตําบล

ก. -ก.
4. เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว อก. -อก.

ที ดิ นประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ที ดินประเภทอนุรกั ษ์ชนบทและเกษตรกรรม

เขตเทศบาล

5. เขตสีเขียวอ่อน

ทีดิ นประเภททีโล่งเพือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม
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เขตทหาร
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่ อง
ไปอําเภอปากช
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......................................
( นายมนตรี ศักดิเมือง )
ผูอ้ าํ นวยการสํานักผังประเทศและผังภาค

......................................................

( นายมณฑล สุดประเสริฐ )
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
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