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กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  และ
มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  
ดงัต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  ในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ  ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงน้ี  เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้  ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ  
ตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศที่เก่ียวข้องกําหนดไว้  โดยไม่อยู่ในบังคับ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๑) เขตพระราชฐาน 
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร 
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน 
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน 
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท  ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  และ
สภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตตามข้อ  ๑  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ข้อ ๓ ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงน้ี  มีนโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  โดยมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและกิจการที่เก่ียวเนื่องกับ
เกษตรกรรม  เพื่อเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร 

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(๔) อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ํา  แหล่งน้ําธรรมชาติ  และป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง  เพื่อรองรับ

การคมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดและระหว่างประเทศ 
(๖) ส่งเสริมพัฒนาที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรม  ให้สอดคล้องกับการใช้

ประโยชน์ที่ดิน  และการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม  ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้

ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท  และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้  
ข้อ ๕ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนก

ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 
(๑) ที่ดินประเภท  ช.  ๑  ถึง  ช.  ๕  ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู  ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน  

โดยมีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ที่ดินประเภท  ช.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  และเป็นศูนย์กลาง

การปกครอง  ธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และการคมนาคมขนส่ง  ที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
ในระดับจังหวัด   

 (ข) ที่ดินประเภท  ช.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  และเป็นศูนย์กลาง
การปกครอง  ธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และการคมนาคมขนส่ง  ที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
ในระดับอําเภอ   

 (ค) ที่ดินประเภท  ช.  ๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  และเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  การท่องเที่ยวและนันทนาการ  ที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป 
ในระดับอําเภอ  จําแนกเป็นบริเวณ  ช.  ๓ - ๑  ถึง  ช.  ๓ - ๓   



หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

 (ง) ที่ดินประเภท  ช.  ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  และเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรม  จําแนกเป็นบริเวณ  ช.  ๔ - ๑  ถึง  ช.  ๔ - ๓   

 (จ) ที่ดินประเภท  ช.  ๕  มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  และเป็นศูนย์กลาง
ทางธุรกิจ  การบริการ  และการค้าชายแดนในระดับอําเภอ  จําแนกเป็นบริเวณ  ช.  ๕ - ๑  และ  ช.  ๕ - ๒   

(๒) ที่ดินประเภท  อ.  ที่กําหนดไว้เป็นสีม่วง  ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า   
มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
จําแนกเป็นบริเวณ  อ. - ๑  และ  อ. - ๒   

(๓) ที่ดินประเภท  ก.  ๑  ถึง  ก.  ๔  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว  ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์และจําแนกเป็นบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ที่ดินประเภท  ก.  ๑  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
และรองรับการขยายตัวของชุมชน  จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๑ - ๑  ถึง  ก.  ๑ - ๓   

 (ข) ที่ดินประเภท  ก.  ๒  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
และอุตสาหกรรม  จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๒ - ๑  และ  ก.  ๒ - ๒   

 (ค) ที่ดินประเภท  ก.  ๓  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
การรักษาสภาพแวดล้อม  และการท่องเที่ยว  จําแนกเป็นบริเวณ  ก.  ๓ - ๑  ถึง  ก.  ๓ - ๓   

 (ง) ที่ดินประเภท  ก.  ๔  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
การอยู่อาศัย  การสงวนและรักษาสภาพทางธรรมชาติ  และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร  จําแนก
เป็นบริเวณ  ก.  ๔ - ๑  ถึง  ก.  ๔ - ๒๑ 

(๔) ที่ดินประเภท  อก.  ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว  ให้เป็นที่ดิน
ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  
และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม  จําแนกเป็นบริเวณ  อก. - ๑  ถึง  อก. - ๔   

(๕) ที่ดินประเภท  ป.  ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว  ให้เป็นที่ดินประเภท
อนุรักษ์ป่าไม้  มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวนและคุ้มครอง  ดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา   
ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น  จําแนกเป็นบริเวณ  
ป. - ๑  ถึง  ป. - ๑๐ 

(๖) ที่ดินประเภท  ล.  ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า  ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  จําแนกเป็นบริเวณ  ล. - ๑  ถึง  ล. - ๒๐   

ข้อ ๖ ที่ดินประเภท  ช.  ๑  เป็นที่ดินประเภทชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  
และเป็นศูนย์กลางการปกครอง  ธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และการคมนาคมขนส่งที่ให้บริการ 
แก่ประชาชนโดยทั่วไปในระดับจังหวัด   



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด  ๆ  ในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิด  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๙) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําโขง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา 

ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง  และการก่อสร้างอาคารในระยะ  ๑๕๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 
ของแม่น้ําโขง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๗ ที่ดินประเภท  ช.  ๒  เป็นที่ดินประเภทชุมชนท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  
และเป็นศูนย์กลางการปกครอง  ธุรกิจ  การค้า  การบริการ  และการคมนาคมขนส่งที่ให้บริการแก่
ประชาชนโดยทั่วไปในระดับอําเภอ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารขนาดใหญ่ 
(๗) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๘) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๘ ที่ดินประเภท  ช.  ๓  เป็นที่ดินประเภทชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  
และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การค้า  การบริการ  การท่องเที่ยวและนันทนาการที่ให้บริการประชาชน
โดยทั่วไปในระดับอําเภอ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๗) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด  ๆ  ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
(๘) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๙) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนนิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 
เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๙ ที่ดินประเภท  ช.  ๔  เป็นที่ดินประเภทชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  
และเป็นศูนย์กลางการให้บริการชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด  ๆ  ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
(๙) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถรุะเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๑๐) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  และ 

เขตอุทยานแห่งชาติ  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  
ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภท  ช.  ๕  เป็นที่ดินประเภทชุมชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัย  
และเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ  การบริการ  และการค้าชายแดนในระดับอําเภอ 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) เลี้ยงม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  งู  จระเข้  หรือสัตว์ป่า 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  เพื่อการค้า 

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๗) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๘) กําจัดมูลฝอย  เว้นแต่เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือได้ รับอนุญาต 

ให้ดําเนินการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภท  อ.  เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม  และคลังสินค้า 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน 
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๕) การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ 
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๘) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๙) โรงพยาบาล 
ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภท  ก.  ๑  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  และรองรับการขยายตัวของชุมชน 
ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๔๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําโขง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา  หรือ 
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง  และการก่อสร้างอาคารในระยะ  ๑๕๐  เมตร  จากริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําโขง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท  ก.  ๒  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๖) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
(๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
(๙) สถาบันการศึกษาหรือโรงเรียน 
(๑๐) โรงพยาบาล 
การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําโขง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ 

ของแม่น้ําไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา  หรือ 
การสาธารณูปโภค  เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง  และการก่อสร้างอาคารในระยะ  ๑๕๐  เมตร  จากริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ําโขง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดิน 
ที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 



หน้า   ๙ 
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ข้อ ๑๔ ที่ดินประเภท  ก.  ๓  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การรักษาสภาพแวดล้อม  และการท่องเที่ยว 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๗) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
ข้อ ๑๕ ที่ดินประเภท  ก.  ๔  เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การอยู่อาศัย  การสงวนและรักษาสภาพทางธรรมชาติ  
และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ  ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่  ทั้งนี้  

ยกเว้นบริเวณที่ดินประเภท  ก.  ๔ - ๑ 
(๙) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 



หน้า   ๑๐ 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ําโขง  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ํา
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เมตร  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ํา  หรือการสาธารณูปโภค  
เขื่อน  ร้ัว  หรือกําแพง  และการก่อสร้างอาคารในระยะ  ๑๕๐  เมตร  จากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ําโขง  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๑๒  เมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจาก 
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๑๖ ที่ดินประเภท  อก.  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  และการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม 

ที่ดินประเภทน้ี  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อการจําหน่าย 
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่

บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม 
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(๙) การดําเนินการหรือประกอบกิจการใด  ๆ  ในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ 
(๑๐) สถานที่เก็บวัตถุไวไฟ  วัตถุระเบิดได้  วัตถุมีพิษ  หรือวัตถุกัมมันตรังสี 
ข้อ ๑๗ ที่ดินประเภท  ป.  เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงวน

และคุ้มครอง  ดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้  สัตว์ป่า  ต้นน้ํา  ลําธาร  และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ   
ตามมติคณะรัฐมนตรี  และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  และการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น 

ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัย  เกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๘ ที่ดินประเภท  ล.  เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเก่ียวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 



หน้า   ๑๑ 
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ที่ดินประเภทน้ีซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย  เกษตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

ข้อ ๑๙ ที่ดินในเขตโบราณสถาน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

ข้อ ๒๐ ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
และยังประกอบกิจการอยู่  ขยายพื้นที่โรงงานได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกัน
กับที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ก่อน
วันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 
ของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีมีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  ไม่เกินหนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงาน 
ที่ใช้ในการผลิตเดิม 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือการประกอบกิจการ 
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานท่ีหามประกอบกิจการ 

ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

หมายเหตุ ๑. ลําดับท่ี  หมายถึง  ลําดับท่ีตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

 ๒. จําพวกท่ี  หมายถึง  จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 

ท่ีดินประเภทชุมชน 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓  

๒ (๑) โรงงานตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

(๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 

(๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ 

(๔) โรงงานหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน 

(๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช 

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา 

(๖) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซ่ึงมิใชเมล็ดพืชหรือ 

     หัวพืช 

(๗) โรงงานเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุ 

     ผงถานท่ีเผาไดจากกะลามะพราว 

(๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถ่ัวงอก 

(๙) โรงงานรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล   

     เกษตรกรรม 

(๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี 

(๑๑) โรงงานฟกไขโดยใชตูอบ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๑ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๓ 

๑ 

 

๓ (๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน 

(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน 

(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย 

(๔) โรงงานดูดทราย 

(๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๒ 

 

๔ (๑) โรงงานฆาสัตว 

(๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง  

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว  

     หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 



๒ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน  

     หรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจาก 

     เนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเขาไมได 

(๖) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวหรือสวนหนึ่ง 

     สวนใดของสัตว 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไขเพ่ือใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม  

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๕ (๑) โรงงานทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง       

     เชน การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส 

(๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน 

(๓) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย 

(๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม 

(๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง 

(๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๖ (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศ  

     เขาไมได 

(๒) โรงงานถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง  

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง  

     หรือไขมันสัตวน้ํา 

(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทํา 

     น้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว 

(๒) โรงงานอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวท่ีสกัดน้ํามันออกแลว 

(๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็ง 

     โดยการเติมไฮโดรเจน 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 

 



๓ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๘ (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน 

     ภาชนะท่ีผนึกและอากาศเขาไมได 

(๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให 

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๙ (๑) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว 

(๒) โรงงานทําแปง 

(๓) โรงงานปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

(๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

(๕) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช 

(๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปงหรือขนมเคก 

(๒) โรงงานทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๑ (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม 

(๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง 

(๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว 

(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง 

(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

(๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด  

     หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชออย 

๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑ 

 

๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแหงหรือใบชาผง 

(๒) โรงงานค่ัว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง 

(๓) โรงงานทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก 

(๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต 

(๕) โรงงานทําเกกฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ  

(๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด 

(๗) โรงงานเชื่อมหรือแชอ่ิมผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม 

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 



๔ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัว 

     หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต 

(๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง 

(๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ 

(๑๑) โรงงานทําไอศกรีม 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู 

(๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร 

(๓) โรงงานทําแปงเชื้อ 

(๔) โรงงานทําน้ําสมสายชู 

(๕) โรงงานทํามัสตารด 

(๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด 

(๗) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ 

(๘) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด  

หรือยอยน้ําแข็ง 

๓  

๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว 

(๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว  

     ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓  

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซ่ึงมิใชเอทิลแอลกอฮอลท่ีผลิตจาก 

กากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ 

๓  

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอ่ืน ๆ แตไมรวมถึงโรงงาน

ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลตหรือเบียรในลําดับท่ี ๑๙ 

๓  

๑๙ (๑) โรงงานทําปน หรือบดมอลต 

(๒) โรงงานทําเบียร 

๓ 

๓ 

 

๒๐ (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม 

(๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

(๓) โรงงานทําน้ําอัดลม 

(๔) โรงงานทําน้ําแร 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 

 



๕ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ 

(๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อ่ืน 

(๓) โรงงานทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเค้ียว 

(๔) โรงงานทํายานัตถุ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๒ (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ  

     เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใชใยหิน  

     (Asbestos) 

(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใชใยหิน   

     (Asbestos) 

(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน 

(๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก  

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากผาใบ 

(๔) โรงงานตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก

ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมท่ีถักดวยดายหรือ 

เสนใย 

๒ และ ๓  

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซ่ึงมิใชเสื่อ

หรือพรมท่ีทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน 

๒ และ ๓  

๒๖ (๑) โรงงานผลิตเชือก 

(๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง 

     ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๗ (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหนาแข็งซ่ึงมิไดทําจาก 

     ไมกอก ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิไดทําจากพลาสติกลวน ซ่ึงมิใช 

     ทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๓) โรงงานทําแผนเสนใยท่ีแชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซ่ึงมิใชยาง ซ่ึงมิใช 

     ทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 



๖ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ี 

     คลายคลึงกัน ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๗) โรงงานผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเสนใยหรือปุยใย 

     ท่ีไมใชแลว ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๘) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถัก 

     หรือทอ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒๘ (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท  

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว  

     หรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทําหมวก 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง  แตงสําเร็จ 

อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 

๓ 

 

 

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ๓  

๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ๓  

๓๒ (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซ่ึงมิใช 

     เครื่องแตงกายหรือรองเทาจากหนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว  

     กระดูกสัตว หนังเทียม 

(๒) โรงงานโรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซ่ึงมิใช 

     เครื่องแตงกายหรือรองเทาจากใยแกว 

๒ และ ๓ 

 

 

๓ 

 

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซ่ึงมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง 

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป 

๒ และ ๓  

๓๔ (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

(๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู  

     หรือสวนประกอบท่ีทําดวยไมของอาคาร 

(๓) โรงงานทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด 

(๔) โรงงานทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม 

(๕) โรงงานถนอมเนื้อไมหรือการอบไม 

(๖) โรงงานเผาถานจากไม 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก  

หรือผักตบชวา 

๒ และ ๓  

 



๗ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๓๖ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง 

     ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) โรงงานทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม 

(๓) โรงงานแกะสลักไม 

(๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก 

๓ 

 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง 

หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓ 

 

 

๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใชในการกอสราง 

     ชนิดท่ีทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 

๓ 

๓ 

 

 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร 

(Fibreboard) 

๑ ๒ และ ๓  

๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัด 

     กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน 

(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซ่ึงมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ  

     หรือกระดาษแข็ง 

๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๔๑ (๑) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง  

     สิ่งพิมพ 

(๒) โรงงานทําแมพิมพโลหะ 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ 

     เคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด 

     ศัตรูพืชหรือสัตว 

(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุยหรือสารปองกัน 

     หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห  

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซ่ึงมิใชใยแกว 

๓ 

 

 

 



๘ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๔๕ (๑) โรงงานทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ 

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๔๖ (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไวในตํารายาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

     สาธารณสุขประกาศ 

(๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด  

     บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

๓ 

 

๓ 

 

 

 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง  

     หรือการกระทําหนาท่ีใด ๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีรัฐมนตรี 

     วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ  

             แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับ 

     ใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใชในการประกอบ 

     โรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการนั้น 

๓ 

 

 

๔๗ (๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ 

     สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู 

(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว  

     หรือไขมันสัตว 

(๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย 

(๔) โรงงานทํายาสีฟน 

๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับ 

     ตบแตงอาคาร 

(๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหเปยกน้ํา  

     ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําให 

     ซึมเขาไป (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants)  

     ผลิตภัณฑสําหรับใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม     

     (Sizes) ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อม หรืออุด (Cements)  

     ท่ีทําจากพืช สัตว หรือพลาสติกท่ีไดมาจากแหลงผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช 

     ผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน (Dental Cements) 

(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 

(๕) โรงงานทําเทียนไข 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 

 

 

 

 

๓ 

๓ 

 

 



๙ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม 

(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑท่ีมีการบูร 

(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) 

(๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใชในการซักผา 

(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกัน 

       ความรอน 

(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา (Metal,  

       Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑสาํเร็จเคมี 

       ไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาท่ีทาดวยตัวไวแสง (Prepared  

       Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, Paper  

       or Cloth) 

(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon) 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 

๓ 

 

 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือ 

     ลิกไนตท่ีแตงแลว 

(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสม 

     ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ 

     จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซ่ึงไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ 

     หรือเหล็ก  

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 

 

๓ 

 

๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับ

ยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีดวยเครื่องกล คน หรือสัตว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผนในข้ันตนจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใชการทําใน 

     สวนยางหรือปา 

(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซ่ึงมิใช 

     การทําในสวนยางหรือปา 

(๓) โรงงานทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา  

     หรือการทํายางใหเปนรูปแบบอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

 

 



๑๐ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

  (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๕๑  

     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห 

๒ และ ๓  

๕๓ (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ  

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม 

(๓) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก 

(๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ 

(๕) โรงงานทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง  

     หรือรูปทรงตาง ๆ  

(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน 

(๗) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา 

(๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน 

(๙) โรงงานลาง บด หรือยอยพลาสติก 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๕๔ โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว ๓  

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา  

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ 

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ

ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน 

     ลําเลียงหรือระบบทอลม 

(๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 

     หรือหลายอยางเขาดวยกันหรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือ 

     ปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขากับวัสดุอ่ืน 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๕๘ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ 

     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 

(๒) โรงงานทําใยแร 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากหิน 

(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives) 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) 

(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 



๑๑ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม  หลอ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and Steel Basic Industries) 

๓ 

 

 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด 

ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันตนซ่ึงมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous 

Metal Basic Industries) 

๓ 

 

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีทํา

ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง 

ตบแตงภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓  

๖๓ (๑) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา  

     ถังน้ํา หรือปลองไฟ 

(๒) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 

(๓) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ 

(๔) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา 

(๕) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ 

(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว 

(๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดท่ีไดมาจาก 

     แหลงผลิตอ่ืนซ่ึงมิใชลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุมดวยฉนวน 

(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา  

     หรือหลอดชนิดพับไดท่ีไมทําในโรงรีดหรือดึงข้ันตน (Primary  

     Rolling or Drawing Mills) 

(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอ่ืนซ่ึงไมใชไฟฟา 

(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง 

     สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ 

(๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 



๑๒ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก  

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด 

(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ 

(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ 

(๑๓) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป 

(๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑)  

       ถึง (๑๐) 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการ

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องจักรดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส  

     ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร 

(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน 

     เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด  

     (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines) 

(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต 

     หรือเครื่องขัด 

(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges 

     or Forging Machines) 

(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ   

     หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให 

     หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา 

(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)  

     สําหรับใชกับเครื่องมือกล 

(๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑)  

     ถึง (๗)  

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

 



๑๓ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับ

อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต

หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหา

ปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ 

ของเครื่องจักรดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทํา

บัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการ

คํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ปฏิบัติกับขอมูลท่ีเก่ียวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 

Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซ่ึงมิใชเครื่องชั่งท่ีใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด

อากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ํา 

ดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ  

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก 

ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใช 

ในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช 

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ 

ท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิด

ไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ

แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง  

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วดีิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว  

๒ และ ๓ 

 

 

 



๑๔ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 เครื่องโทรศัพทหรือ  โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ 

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวของ (Semi - 

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)  

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลง

ได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาท่ีไมได

ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา 

(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน 

(๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or  

     lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา  

     (Conductor Connectors) อุปกรณท่ีใชกับสายไฟฟา หลอด  

     หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา 

(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟาซ่ึงมิใชกระเบื้องเคลือบ 

     หรือแกว 

(๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟา 

     ชนิดน้ําหรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

 

๗๕ (๑) โรงงานตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจาก 

     เรือยาง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ 

(๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๗๖ (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถท่ีใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา  

     หรือกระเชาไฟฟา 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถท่ีใชในการรถไฟ  

     รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 



๑๕ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๗๗ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต 

     หรือรถพวง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗๘ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต  

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗๙ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 

     อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือ 

     เรือโฮเวอรคราฟท 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนท่ีขับเคลื่อนดวย

แรงคนหรือสัตวซ่ึงมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร 

     ท่ีใชในหองทดลอง หรืออุปกรณท่ีใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ 

     ควบคุม 

(๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน  

     เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons  

     or Accelerators) 

(๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย 

๒ และ ๓ 

 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเก่ียวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา 

เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน  

หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

๒ และ ๓  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา

หรือเครื่องวัดเวลา 

๒ และ ๓  

๘๔ (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว  

     เงิน นาก หรืออัญมณี 

(๒) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง    

     หรือโลหะท่ีมีคา 

(๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 



๑๖ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ 

(๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ 

     หรือเหรียญอ่ืน 

๒ 

๓ 

 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

ของเครื่องดนตรีดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหาร

รางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรือ

อุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๗ (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง  

     ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง  

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรอง 

     บุหรี่ หรือไฟแช็ก 

(๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา 

     สินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ท่ีมิไดระบุไวใน 

     ลําดับอ่ืน 

(๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชท่ีมิไดระบุไวในลําดับใด 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนท่ีติดตั้ง 

     บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจ 

     เขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน 

     ของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต  

(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน  

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงาน 

     ไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลัง 

     การผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจาก 

     พลังงานน้ําแบบสูบกลับการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

     ทายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย  

     และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา 

๓ 

 

 

 

๓ 

๓ 

 

 



๑๗ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ 

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปนน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม 

๓  

๙๑ (๑) โรงงานบรรจุสินคาท่ัวไป 

(๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซท่ีเปนน้ํามันเชื้อเพลิง 

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๙๒ โรงงานหองเย็น ๒ และ ๓  

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑท่ีมิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ๒ และ ๓  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม 

หรือขนสัตว 

๒ และ ๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการ 

ประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี 

(๒) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามัน 

     เคลือบเงาอ่ืน 

(๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง  

     หรืออัญมณี 

(๔) โรงงานขัด 

(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

(๖) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) 

๓ 

๓ 

 

๑ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน 

ใหประกอบกิจการได 

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา  

(Steam Generating) 

๓  

 

 



๑๘ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว 

(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใตดิน 

(๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ 

(๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์ 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler) หรือ

หมอตมท่ีใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓  

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลว

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

๓  

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง หรือ 

ภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือท่ีอาศัย

แหลงแสงท่ีมีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ  

แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไมวาจะอยูในรูป 

ของผลิตภัณฑท่ีไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซํ้าไดอีก 

หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล 

๓  

ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภท ก. ๑ ท่ีดินประเภท ก. ๓ และท่ีดินประเภท ก. ๔ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓  

๒๗ (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหนาแข็งซ่ึงมิไดทําจาก 

     ไมกอก ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิไดทําจากพลาสติกลวน ซ่ึงมิใช 

     ทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๓) โรงงานทําแผนเสนใยท่ีแชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซ่ึงมิใชยาง ซ่ึงมิใช 

     ทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 



๑๙ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๖) โรงงานทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ี 

     คลายคลึงกัน  ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๗) โรงงานผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเสนใยหรือปุยใย 

     ท่ีไมใชแลว  ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๘) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน  ซ่ึงมิใชทําดวย 

     วธิีถักหรือทอ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ 

     เคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหิน 

     หรือลิกไนตท่ีแตงแลว 

(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสม 

     ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืนแตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ 

     จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซ่ึงไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ 

     หรือเหล็ก  

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

 

๓ 

 

 

๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผนในข้ันตนจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใชการทําใน 

     สวนยางหรือปา 

(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซ่ึงมิใช 

     การทําในสวนยางหรือปา 

(๓) โรงงานทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา  

     หรือการทํายางใหเปนรูปแบบอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๕๑  

     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม  หลอ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and Steel Basic Industries) 

๓ 

 

 

 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์หลอม หลอ รีด 

ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันตนซ่ึงมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous 

Metal Basic Industries) 

๓ 

 

 

 



๒๐ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีทํา

ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับ

อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต

หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหา

ปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องจักรดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง  

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วดีิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว 

เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ 

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวของ (Semi - 

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)  

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได 

(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)  

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 

๗๖ (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถท่ีใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา  

     หรือกระเชาไฟฟา 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถท่ีใชในการรถไฟ  

     รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๗๗ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต 

     หรือรถพวง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 



๒๑ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๘๑ (๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน  

     เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons   

     or Accelerators) 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ 

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปนน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม  

หรือขนสัตว 

๒  

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการ 

ประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปนหรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ท่ีดินประเภท ก. ๑ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน 

และโรงงานเผาของ

เสียรวมของชุมชน 

ใหประกอบกิจการได 

ท่ีดินประเภท ก. ๓ 

และท่ีดินประเภท ก. ๔ 

ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน 

ใหประกอบกิจการได 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓  

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลว

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

๓  

 



๒๒ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง  

หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือท่ี

อาศัยแหลงแสงท่ีมีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ 

แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง  ท้ังนี้ ไมวาจะอยูในรูป

ของผลิตภัณฑท่ีไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซํ้าไดอีก 

หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล 

๓  

ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบมใบชาหรือใบยาสูบ ๒ และ ๓  

๒ (๑) โรงงานตม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 

(๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 

(๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ 

(๔) โรงงานหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรืออัดนุน 

(๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช 

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินคา 

(๖) โรงงานบด ปน หรือยอยสวนตาง ๆ ของพืชซ่ึงมิใชเมล็ดพืชหรือ 

     หัวพืช 

(๗) โรงงานผาถานจากกะลามะพราว หรือการบดถาน หรือแบงบรรจุ 

     ผงถานท่ีเผาไดจากกะลามะพราว 

(๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถ่ัวงอก 

(๙) โรงงานรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล 

     เกษตรกรรม 

(๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี 

(๑๑) โรงงานฟกไขโดยใชตูอบ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๑ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๓ 

๑ 

 

๓ 

 

(๑) โรงงานโม บด หรือยอยหิน 

(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน 

(๓) โรงงานรอนหรือคัดกรวดหรือทราย 

(๔) โรงงานดูดทราย 

(๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๒ 

 

 

 

 



๒๓ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๔ (๑) โรงงานฆาสัตว 

(๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตวโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง  

     หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว     

     หรือสารท่ีสกัดจากไขสัตวหรือกระดูกสัตว 

(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน 

     หรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตวหรือมันสัตวหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปจาก 

     เนื้อสัตวหรือมันสัตวในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเขาไมได 

(๖) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง 

     สวนใดของสัตว 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไขเพ่ือใชประกอบเปนอาหาร เชน ไขเค็ม  

     ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

๕ (๑) โรงงานทํานมสดใหไรเชื้อหรือฆาเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน  

     การพาสเจอรไรสหรือสเตอริไลส 

(๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน 

(๓) โรงงานทํานมขน นมผง หรือนมระเหย 

(๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม 

(๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง 

(๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๖ (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตวน้ําและบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศ 

     เขาไมได 

(๒) โรงงานถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง หรือ 

     ทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมัน 

     สัตวน้ํา 

(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวน้ํา หรือการทํา 

     น้ํามันหรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสัตวน้ําใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

 

 



๒๔ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว 

(๒) โรงงานอัดหรือปนกากพืชหรือสัตวท่ีสกัดน้ํามันออกแลว 

(๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหแข็ง 

     โดยการเติมไฮโดรเจน 

(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

๘ (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม และบรรจุใน 

     ภาชนะท่ีผนึก และอากาศเขาไมได 

(๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให 

     เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๙ (๑) โรงงานสี ฝด หรือขัดขาว 

(๒) โรงงานทําแปง 

(๓) โรงงานปนหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

(๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

(๕) โรงงานผสมแปงหรือเมล็ดพืช 

(๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปงหรือขนมเคก 

(๒) โรงงานทําขนมปงกรอบหรือขนมอบแหง 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปนเสน เม็ด หรือชิ้น 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๑ (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม 

(๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง 

(๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว 

(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ์ 

(๕) โรงงานทําน้ําตาลกอนหรือน้ําตาลผง 

(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

(๗) โรงงานทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด  

     หรือพืชอ่ืน ๆ ซ่ึงมิใชออย 

๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑ 

 

๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแหงหรือใบชาผง 

(๒) โรงงานค่ัว บด หรือปนกาแฟหรือการทํากาแฟผง 

(๓) โรงงานทําโกโกผงหรือขนมจากโกโก 

(๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 



๒๕ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ  

(๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด 

(๗) โรงงานเชื่อมหรือแชอ่ิมผลไมหรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบผลไม 

     หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล 

(๘) โรงงานอบหรือค่ัวถ่ัวหรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถ่ัวหรือ 

     เมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อกโกเลต 

(๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง 

(๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟ 

(๑๑) โรงงานทําไอศกรีม 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู 

(๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร 

(๓) โรงงานทําแปงเชื้อ 

(๔) โรงงานทําน้ําสมสายชู 

(๕) โรงงานทํามัสตารด 

(๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด 

(๗) โรงงานบดหรือปนเครื่องเทศ 

(๘) โรงงานทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครื่องแกง 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด  

หรือยอยน้ําแข็ง 

๓  

๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว 

(๒) โรงงานปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว กระดูกสัตว  

     ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเปนอาหารสัตว 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา ๓  

๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซ่ึงมิใชเอทิลแอลกอฮอลท่ีผลิตจาก 

กากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ 

๓  

๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแชอ่ืน ๆ แตไมรวมถึงโรงงาน

ประกอบกิจการเก่ียวกับมอลตหรือเบียรในลําดับท่ี ๑๙ 

๓  

๑๙ (๑) โรงงานทําปน หรือบดมอลต 

(๒) โรงงานทําเบียร 

๓ 

๓ 

 

 

 

 



๒๖ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๒๐ (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม 

(๒) โรงงานทําเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล 

(๓) โรงงานทําน้ําอัดลม 

(๔) โรงงานทําน้ําแร 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบใหแหงหรือการรูดกานใบยาสูบ 

(๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ หรือบุหรี่อ่ืน 

(๓) โรงงานทํายาอัด ยาเสน ยาเสนปรุง หรือยาเค้ียว 

(๔) โรงงานทํายานัตถุ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๒ (๑) โรงงานหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ ควบ บิดเกลียว กรอ  

     เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือยอมสีเสนใย ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ ซ่ึงมิใชใยหิน  

     (Asbestos) 

(๓) โรงงานฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ ซ่ึงมิใชใยหิน   

     (Asbestos) 

(๔) โรงงานพิมพสิ่งทอ ซ่ึงมิใชใยหิน (Asbestos) 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอเปนเครื่องใชในบาน 

(๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก  

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากผาใบ 

(๔) โรงงานตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทอ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๔ โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมดวยดายหรือเสนใย หรือฟอก

ยอมสีหรือแตงสําเร็จผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหมท่ีถักดวยดายหรือ 

เสนใย 

๒ และ ๓  

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมดวยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุยซ่ึงมิใชเสื่อ

หรือพรมท่ีทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน 

๒ และ ๓  

๒๖ (๑) โรงงานผลิตเชือก 

(๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซอมแซมตาขาย แห หรืออวน และรวมถึง 

     ชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒๗ (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพ้ืนซ่ึงมีผิวหนาแข็งซ่ึงมิไดทําจาก 

     ไมกอก ยาง หรือพลาสติก ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซ่ึงมิไดทําจากพลาสติกลวน ซ่ึงมิใช 

     ทําดวยวิธีถักหรือทอ 

๓ 

 

๓ 

 

 

 



๒๗ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๓) โรงงานทําแผนเสนใยท่ีแชหรือฉาบผิวหนาดวยวัสดุซ่ึงมิใชยาง ซ่ึงมิใช 

     ทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๔) โรงงานทําสักหลาด ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๕) โรงงานทําผาลูกไมหรือผาลูกไมเทียม ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๖) โรงงานทําวัสดุจากเสนใยสําหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ี 

     คลายคลึงกัน ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๗) โรงงานผลิตเสนใยหรือปุยใยจากวัสดุท่ีทําจากเสนใยหรือปุยใย 

     ท่ีไมใชแลว ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถักหรือทอ 

(๘) โรงงานทําดายหรือผาใบสําหรับยางนอกลอเลื่อน ซ่ึงมิใชทําดวยวิธีถัก 

     หรือทอ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

 

๒๘ (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท  

     หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว  

     หรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทําหมวก 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตงแตงสําเร็จ 

อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 

๓ 

 

 

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว ๓  

๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว ๓  

๓๒ (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซ่ึงมิใช 

     เครื่องแตงกายหรือรองเทาจากหนังสัตว ขนสัตว เขาสัตว  

     กระดูกสัตว หนังเทียม 

(๒) โรงงานโรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑ ซ่ึงมิใช 

     เครื่องแตงกายหรือรองเทาจากใยแกว 

๒ และ ๓ 

 

 

๓ 

 

๓๓ โรงงานผลิตรองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทาซ่ึงมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง 

ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป 

๒ และ ๓  

๓๔ (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวิธีอ่ืน 

     ท่ีคลายคลึงกัน 

(๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู  

     หรือสวนประกอบท่ีทําดวยไมของอาคาร 

(๓) โรงงานทําไมวีเนียรหรือไมอัดทุกชนิด 

(๔) โรงงานทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม 

๓ 

 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 



๒๘ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๕) โรงงานถนอมเนื้อไมหรือการอบไม 

(๖) โรงงานเผาถานจากไม 

๓ 

๓ 

 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก  

หรือผักตบชวา 

๒ และ ๓  

๓๖ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใชจากไม และรวมถึง 

     ชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) โรงงานทํารองเทา ชิ้นสวนของรองเทา หรือหุนรองเทาจากไม 

(๓) โรงงานแกะสลักไม 

(๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากไมกอก 

๓ 

 

๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว ยาง 

หรืออโลหะอ่ืนซ่ึงมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก

พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓ 

 

 

๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอ่ืน 

(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใชในการกอสราง 

     ชนิดท่ีทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard) 

๓ 

๓ 

 

 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร 

(Fibreboard) 

๑ ๒ และ ๓  

๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัด 

     กระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเขาดวยกัน 

(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑซ่ึงมิใชภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ  

     หรือกระดาษแข็ง 

๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๔๑ (๑) โรงงานพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง  

     สิ่งพิมพ 

(๒) โรงงานทําแมพิมพโลหะ 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซ่ึงมิใชปุย 

(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะ 

     เคมีภัณฑอันตราย ซ่ึงมิใชปุย 

๓ 

๓ 

 

๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัด 

     ศัตรูพืชหรือสัตว 

(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมทําปุยหรือสารปองกัน 

     หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 



๒๙ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห  

ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซ่ึงมิใชใยแกว 

๓ 

 

 

๔๕ (๑) โรงงานทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ 

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๔๖ (๑) โรงงานผลิตวัตถุท่ีรับรองไวในตํารายาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

     สาธารณสุขประกาศ 

(๒) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด  

     บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

๓ 

 

๓ 

 

 

 (๓) โรงงานผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง  

     หรือการกระทําหนาท่ีใด ๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตวท่ีรัฐมนตรี 

     วาการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ  

             แตวัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไมรวมถึงวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับ 

     ใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือท่ีใชในการประกอบ 

     โรคศิลปะ และสวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการนั้น 

๓ 

 

 

๔๗ (๑) โรงงานทําสบู วัสดุสังเคราะหสําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ 

     สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑสําหรับชําระลางหรือขัดถู 

(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว  

     หรือไขมันสัตว 

(๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแตงรางกาย 

(๔) โรงงานทํายาสีฟน 

๓ 

 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ข้ีผึ้ง หรือวัสดุสําหรับ 

     ตบแตงอาคาร 

(๒) โรงงานทํายาฆาเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหเปยกน้ํา  

     ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําให 

     ซึมเขาไป (Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants)  

     ผลิตภัณฑสําหรับใชผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม     

     (Sizes) ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อม หรืออุด (Cements)  

     ท่ีทําจากพืช สัตว หรือพลาสติกท่ีไดมาจากแหลงผลิตอ่ืนซ่ึงมิใช 

     ผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน (Dental Cements) 

๓ 

 

๓ 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 

(๕) โรงงานทําเทียนไข 

(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑท่ีมีกลิ่นหรือควันเม่ือเผาไหม 

(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑท่ีมีการบูร 

(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils) 

(๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวท่ีใชในการซักผา 

(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกัน 

       ความรอน 

(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา (Metal,  

       Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑสาํเร็จเคมี 

       ไวแสง ฟลม หรือกระดาษหรือผาท่ีทาดวยตัวไวแสง (Prepared  

       Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, Paper  

       or Cloth) 

(๑๓) โรงงานทําถานกัมมันต (Activated Carbon) 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

 

 

 

๓ 

 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ๓  

๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน 

(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือ 

     ลิกไนตท่ีแตงแลว 

(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสม 

     ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑ 

     จากกาซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซ่ึงไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ 

     หรือเหล็ก  

๓ 

๓ 

๓ 

๓ 

 

 

 

๓ 

 

๕๑ โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับ

ยานพาหนะท่ีเคลื่อนท่ีดวยเครื่องกล คน หรือสัตว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผนในข้ันตนจากน้ํายางธรรมชาติซ่ึงมิใชการทําใน 

     สวนยางหรือปา 

(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยางธรรมชาติซ่ึงมิใช 

     การทําในสวนยางหรือปา 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

 



๓๑ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๓) โรงงานทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง ยางน้ํา  

     หรือการทํายางใหเปนรูปแบบอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑยางนอกจากท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๕๑  

     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๕๓ (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ  

     และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

(๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม 

(๓) โรงงานทําเปลือกหุมไสกรอก 

(๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ 

(๕) โรงงานทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง  

     หรือรูปทรงตาง ๆ  

(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน 

(๗) โรงงานทํารองเทาหรือชิ้นสวนของรองเทา 

(๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน 

(๙) โรงงานลาง บด หรือยอยพลาสติก 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๕๔ โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว ๓  

๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา  

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบ้ือง หรือทอสําหรับใชในการกอสรางเบาหลอมโลหะ 

กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอหรือ

ยอดปลองไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน 

     ลําเลียงหรือระบบทอลม 

(๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง 

     หรือหลายอยางเขาดวยกันหรือการผสมซีเมนต ปูนขาว หรือ 

     ปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขากับวัสดุอ่ืน 

๓ 

๓ 

 

๓ 

 

๕๘ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ 

     ยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 

(๒) โรงงานทําใยแร 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑจากหิน 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 



๓๒ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๕๘ (๔) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู (Abrasives) 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) 

(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑจากแกรไฟต 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม  หลอ รีด ดึง หรือผลิต

เหล็กหรือเหล็กกลาในข้ันตน (Iron and Steel Basic Industries) 

๓ 

 

 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด 

ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันตนซ่ึงมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous 

Metal Basic Industries) 

๓ 

 

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีทํา

ดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่อง 

ตบแตงภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ และรวมถึง

สวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓  

๖๓ (๑) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา  

     ถังน้ํา หรือปลองไฟ 

(๒) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร 

(๓) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ 

(๔) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชในการสรางหรือซอมหมอน้ํา 

(๕) โรงงานทําสวนประกอบสําหรับใชกับระบบเครื่องปรับอากาศ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ 

(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก 

(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑดวยเครื่องอัดชนิดเกลียว 

(๔) โรงงานทําตูหรือหองนิรภัย 

(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิลโดยใชลวดท่ีไดมาจาก 

     แหลงผลิตอ่ืนซ่ึงมิใชลวดหรือสายเคเบิลท่ีหุมดวยฉนวน 

(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา  

     หรือหลอดชนิดพับไดท่ีไมทําในโรงรีดหรือดึงข้ันตน (Primary  

     Rolling or Drawing Mills) 

(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุนหองอยางอ่ืนซ่ึงไมใชไฟฟา 

(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง 

     สําหรับใชในการตอทอหรือเครื่องประกอบวาลวหรือทอ 

(๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 



๓๓ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๙) โรงงานทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ 

(๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูปดวยวิธีเคลือบหรือลงรัก  

       (Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด 

(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ 

(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือมวนโลหะ 

(๑๓) โรงงานกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะท่ัวไป 

(๑๔) โรงงานทําชิ้นสวนหรืออุปกรณของผลิตภัณฑโลหะตาม (๑)  

       ถึง (๑๐) 

๑ ๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต เครื่องกังหัน 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนตหรือเครื่องกังหัน

ดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับใชในการ

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ

เครื่องจักรดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส  

     ทําเครื่องเรือนหรือทําไมวีเนียร 

(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องกลึง เครื่องควาน 

     เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด  

     (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines) 

(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวยเครื่องยนต 

     หรือเครื่องขัด 

(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges 

     or Forging Machines) 

(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ   

     หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให 

     หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไมใชไฟฟา 

(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)  

     สําหรับใชกับเครื่องมือกล 

(๘) โรงงานทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (๑)  

     ถึง (๗)  

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 



๓๔ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร สําหรับ

อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ การพิมพ การผลิตซีเมนต

หรือผลิตภัณฑดินเหนียว การกอสราง การทําเหมืองแร การเจาะหา

ปโตรเลียม หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ 

ของเครื่องจักรดังกลาว 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทํา

บัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการ

คํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับ

ปฏิบัติกับขอมูลท่ีเก่ียวของกันหรืออุปกรณ (Digital or Analog 

Computers or Associated Electronic Data Processing 

Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 

Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซ่ึงมิใชเครื่องชั่งท่ีใชในหองทดลอง

วิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัด

อากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ํา 

ดับไฟ ตูเย็นหรือเครื่องประกอบตูเย็น เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ  

เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก 

ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใช 

ในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใชในบานแตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช 

พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ 

ท่ีระบุไวในลําดับท่ี ๗๐ เฉพาะท่ีใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิด

ไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับ

แผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา 

เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ

โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง  

เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องเลนหรือเครื่อง

บันทึกแถบภาพ (วดีิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว  

๒ และ ๓ 

 

 

 



๓๕ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 เครื่องโทรศัพทหรือ  โทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ 

เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร 

ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึงนําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวของ (Semi - 

Conductor or Related Sensitive Semi - Conductor Devices)  

คาปาซิเตอรหรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลง

ได (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 

เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง

หรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือชิ้นสวนสําหรับใชกับ

เครื่องอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

  

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใชไฟฟาท่ีไมได

ระบุไวในลําดับใด และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว 

๒ และ ๓ 

 

 

๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟาหรือดวงโคมไฟฟา 

(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุมฉนวน 

(๓) โรงงานทําอุปกรณติดตั้งหรือเตาเสียบหลอดไฟฟา (Fixtures or  

     lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอตัวนํา  

     (Conductor Connectors) อุปกรณท่ีใชกับสายไฟฟา หลอด  

     หรือเครื่องประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา 

(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟาซ่ึงมิใชกระเบื้องเคลือบ 

     หรือแกว 

(๕) โรงงานทําหมอเก็บพลังงานไฟฟาหรือหมอกําเนิดพลังงานไฟฟา 

     ชนิดน้ําหรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๓ 

 

 

๗๕ (๑) โรงงานตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจาก 

     เรือยาง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ 

(๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๗๖ (๑) โรงงานสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมรถท่ีใชในการรถไฟ รถรางไฟฟา  

     หรือกระเชาไฟฟา 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถท่ีใชในการรถไฟ  

     รถรางไฟฟา หรือกระเชาไฟฟา 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

 



๓๖ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๗๗ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต 

     หรือรถพวง 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถพวง 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗๘ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 

     จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต  

     จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๗๙ (๑) โรงงานสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 

     อากาศยานหรือเรือโฮเวอรคราฟท 

(๒) โรงงานทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับอากาศยานหรือ 

     เรือโฮเวอรคราฟท 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมลอเลื่อนท่ีขับเคลื่อนดวย

แรงคนหรือสัตวซ่ึงมิใชจักรยาน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณ

ของผลิตภัณฑดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณวิทยาศาสตร 

     ท่ีใชในหองทดลอง หรืออุปกรณท่ีใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ 

     ควบคุม 

(๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องไซโคลตรอน  

     เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเรงปรมาณู (Cyclotrons, Betatrons  

     or Accelerators) 

(๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย 

๒ และ ๓ 

 

 

๑ ๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใชเก่ียวกับนัยนตาหรือการวัดสายตา 

เลนส เครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีใชแสงเปนอุปกรณในการทํางาน  

หรือเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ 

๒ และ ๓  

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวนของนาฬิกา

หรือเครื่องวัดเวลา 

๒ และ ๓  

๘๔ (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว  

     เงิน นาก หรืออัญมณี 

(๒) โรงงานทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง    

     หรือโลหะท่ีมีคา 

(๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 



๓๗ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

 (๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ 

(๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ 

     หรือเหรียญอ่ืน 

๒ 

๓ 

 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรืออุปกรณ

ของเครื่องดนตรีดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใชในการกีฬา การบริหาร

รางกาย การเลนบิลเลียด โบวลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นสวนหรือ

อุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว 

๒ และ ๓  

๘๗ (๑) โรงงานทําเครื่องเลน ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง  

     ท่ีมิไดระบุไวในลําดับอ่ืน 

(๔) โรงงานทํารม ไมถือขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง  

     ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี่ กนกรอง 

     บุหรี่ หรือไฟแช็ก 

(๕) โรงงานทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา 

     สินคา ตราโลหะหรือยาง แมพิมพลายฉลุ (Stencils) ท่ีมิไดระบุไวใน 

     ลําดับอ่ืน 

(๖) โรงงานทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม 

(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชท่ีมิไดระบุไวในลําดับใด 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

 

 

๒ และ ๓ 

๒ และ ๓ 

 

๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนท่ีติดตั้ง 

     บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจ 

     เขาอยูหรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกัน 

     ของแผงเซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต  

(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน  

(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงาน 

     ไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเข่ือนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลัง 

     การผลิตไมเกิน ๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจาก 

     พลังงานน้ําแบบสูบกลับการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา 

     ทายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากฝาย  

     และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากคลองสงน้ํา 

๓ 

 

 

 

๓ 

๓ 

 

 



๓๘ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ 

แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซท่ีเปนน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๓  

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม 

๓  

๙๑ (๑) โรงงานบรรจุสินคาท่ัวไป 

(๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซท่ีเปนน้ํามันเชื้อเพลิง 

     ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

๒ และ ๓ 

๓ 

 

๙๒ โรงงานหองเย็น ๒ และ ๓  

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑท่ีมิไดระบุการซอมไวในลําดับใด ๒ และ ๓  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม 

หรือขนสัตว 

๒ และ ๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการ 

ประหาร ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน 

เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

๓  

๑๐๐ (๑) โรงงานทา พน หรือเคลือบสี 

(๒) โรงงานทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามัน 

     เคลือบเงาอ่ืน 

(๓) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง  

     หรืออัญมณี 

(๔) โรงงานขัด 

(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

(๖) โรงงานอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) 

๓ 

๓ 

 

๑ 

 

๓ 

๓ 

๓ 

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)  ๓ ยกเวนจําพวกท่ี ๓ 

เฉพาะโรงงานบําบัด

น้ําเสียรวมของชุมชน 

ใหประกอบกิจการได 

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตและหรือจําหนายไอน้ํา  

(Steam Generating) 

๓  

 

 



๓๙ 

ลําดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จําพวกท่ี หมายเหตุ 

๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว 

(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือข้ึนมาจากใตดิน 

(๓) โรงงานบดหรือปนเกลือ 

(๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์ 

๓ 

๓ 

๑ ๒ และ ๓ 

๓ 

 

๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมหมอไอน้ํา (Boiler) หรือ

หมอตมท่ีใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอน ภาชนะทนแรงดัน 

และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

๓  

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ

ท่ีไมใชแลวท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๓  

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีไมใชแลว

หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน

กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

๓  

๑๐๗ โรงงานผลิตแผนซีดี (ผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับบันทึกขอมูล เสียง หรือ 

ภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกสและสามารถอานไดโดยใชเครื่องมือท่ีอาศัย

แหลงแสงท่ีมีกําลังสูง เชน แสงเลเซอร) แผนเสียง แถบบันทึกภาพ  

แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ท้ังนี้ ไมวาจะอยูในรูป 

ของผลิตภัณฑท่ีไดมีการบันทึกขอมูลไวแลว หรือมีการบันทึกซํ้าไดอีก 

หรือยังมิไดมีการบันทึกขอมูล 

๓  
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แผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
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ทา
งห
ลว
งแ
ผน

ลวงช
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ล.-20

7060 00 10

ตะวันตก ตะวันออก

เหนือ

ใต

แนวเขตผังเมืองรวม
เขตจังหวัด

เคร่ืองหมาย

เขตตําบล  เขตองคการบริหารสวนตําบล
เขตอําเภอ เขตกิ่งอําเภอ

เขตเทศบาล
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ  แนวเขตอทุยานแหงชาติ
แนวเขตวนอุทยาน  แนวเขตรักษาพันธุสัตวปา 

แมน้ํา  คลอง  หวย
อางเก็บน้ํา  หนอง  บงึ  

ทางหลวง  ถนน  ซอย
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ที่ดินประเภทชุมชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา

ที่ดินประเภทที่โลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม

1. เขตสีชมพู

3. เขตสีเขียว

6. เขตสีฟา

2. เขตสีมวง

5. เขตสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม4. เขตสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว

แนวเขตปาไมถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1,000 เมต
ร

2,0
00

 เม
ตร

2,000 เมตร 25
0  
เมต

ร

250 เมตร

ช.1-ช.5
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ปาภูสิงห -ภูทอกใหญ หมายเลข 77
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 ม.

2,000 เมตร

ตําบลชัยพร

ตําบลทาดอกคํา

ตําบลโนนสวาง

ตําบลหอคํา

เทศบาลตําบลโคกกอง

ตําบลนากั้ง

ตําบลบึงกาฬ
ตําบลโปงเปอย

ปาสงวนแหงชาติ ปาดงสีชมพูโพนพิสัย

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา ปาภูสิงห และปาดงสีชมพู
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ช.1
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิตามท่ีไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง 

ใหใชบังคับผังเมอืงรวมจังหวัดบึงกาฬ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินตามท่ีไดจําแนกประเภท

ทายกฎกระทรวง  ตามที่กําหนดไวในขอ  ๕  คือ 

๑. ที่ดินประเภท  ช.  ๑  ถึง  ช.  ๕  ที่กําหนดไวเปนสีชมพู  ใหเปนที่ดินประเภทชุมชน   

มีรายการดังตอไปนี้ 

 ช. ๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบึงกาฬกับตําบลโคกกอง  

ตําบลโนนสมบูรณกับตําบลโคกกอง  และตําบลศรีวิไล 

  ดานใต จดเส นแบ ง เขตการปกครองระหว างตํ าบลโนนสมบู รณ   

กับตําบลชมภูพร  ตําบลคํานาดี  ตําบลนาสวรรค  และตําบลวิศิษฐกับตําบลนาสวรรค 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลวิศิษฐกับตําบลโปงเปอย  

และตําบลไคสี 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๔  บริเวณ  ล. - ๕  บริเวณ  ล. - ๖  บริเวณ  ล. - ๗   

และบริเวณ  ล. - ๘  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ช. ๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลพรเจริญ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๕   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพรเจริญ  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลพรเจริญ  ระหวางหลักเขตที่  ๙  กับหลักเขต

ที่  ๑๐ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลพรเจริญ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐  หลักเขต

ที่  ๑๑  หลักเขตที่  ๑๒  หลักเขตที่  ๑๓  หลักเขตที่  ๑๔  หลักเขตที่  ๑๕  หลักเขตที่  ๑๖  หลักเขตที่  ๑๗   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ช. ๓ - ๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  

หลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขตที่  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขตที่  ๖   

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๑ 



 

๒ 

 ช. ๓ - ๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตาํบลบึงโขงหลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลบึงโขงหลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  

กับหลักเขตท่ี  ๕ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลบึงโขงหลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๖  

หลักเขตท่ี  ๗  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลบึงโขงหลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขต

ที่  ๑ 

 ช. ๓ - ๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตที่  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลศรีพนา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๓  กับหลักเขต

ที่  ๔    

  ดานใต จดเขตเทศบาลตาํบลศรีพนา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  กับหลักเขต

ที่  ๕  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลศรีพนา  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  กับหลักเขต

ที่  ๑ 

 ช. ๔ - ๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโซพิสัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑  หลักเขตท่ี  ๒  

กับหลักเขตท่ี  ๓ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตาํบลโซพิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๓  กับหลักเขต

ที่  ๔  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตาํบลโซพิสัย  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขต

ที่  ๑ 

 ช. ๔ - ๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลดอนหญานาง  ระหวางหลักเขตที่  ๙   

หลักเขตท่ี  ๑  กับหลักเขตที่  ๒ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลดอนหญานาง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒   

หลักเขตท่ี  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลดอนหญานาง  ระหวางหลักเขตที่  ๖   

กับหลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลดอนหญานาง  ระหวางหลักเขตที่  ๗   

หลักเขตท่ี  ๘  กับหลักเขตที่  ๙ 



 

๓ 

 ช. ๔ - ๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๐   

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตที่   ๑   

หลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตที่  ๖ 

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตที่   ๖   

กับหลักเขตท่ี  ๗ 

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๗  หลักเขต

ที่  ๘  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๑๐ 

 ช. ๕ - ๑ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปากคาด  ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขต 

ที่  ๒  หลักเขตที่  ๓  กับหลักเขตที่  ๔ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลปากคาด  ระหวางหลักเขตที่  ๔  กับหลักเขต

ที่  ๕  

  ดานตะวันตก จดเขตเทศบาลตําบลปากคาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตท่ี  ๖  

กับหลักเขตท่ี  ๑ 

 ช. ๕ - ๒ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบุงคลากับตําบลหนองเดิ่น   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๘  ฟากตะวันตก  และเสนขนาน

ระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒ 

  ดานใต จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก  

ท่ีจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๘  ไปทาง 

ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๒,๐๐๐  เมตร  และเสนตรง 

ที่ลากจากเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  จนบรรจบกับหวยขามเบี้ย  ฝงตะวันออก 

  ดานตะวันตก จดหวยขามเบี้ย  ฝงตะวันออก 

๒. ที่ดินประเภท  อ.  ท่ีกําหนดไวเปนสีมวง  ใหเปนท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 

มีรายการดังตอไปนี้ 

 อ. - ๑ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒ 

  ดานตะวันออก จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต   

ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๗   

ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  เปนระยะ  ๒,๒๕๐  เมตร 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๒,๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๒   



 

๔ 

  ดานตะวันตก   จดเสนขนานระยะ  ๒๕๐  เมตร  กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข  ๒๑๔๗   

 อ. - ๒ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๒  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นค.  ๓๐๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๒  ฟากตะวันออก 

๓. ที่ดินประเภท  ก.  ๑  ถึง  ก.  ๔  ที่กําหนดไวเปนสีเขียว  ใหเปนที่ดินประเภทชนบท 

และเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ก. ๑ - ๑ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลปากคาดกับตําบลนากั้ง 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองตอ  และปาดงสีชมพู 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๔  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล

ตําบลปากคาด  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขตที่  ๔  หลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑   

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงตะวันออก 

 ก. ๑ - ๒ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบุงคลากับตําบลโคกกวาง 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูวัว 

 ก. ๑ - ๓ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒  ฟากตะวันตก 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  

กับหลักเขตท่ี  ๖ 

  ดานใต จดหวยฮี้  ฝงเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงชมภูพร 

 ก. ๒ - ๑ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒๔  หลักเขตที่  ๒๓  

หลักเขตท่ี  ๒๒  กับหลักเขตที่  ๒๑   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลไคสีกับตําบลโปงเปอย  

และตําบลโนนสวาง 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๗  ฟากตะวันออก 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  อ. - ๑  ที่กําหนดไวเปนสีมวง 

 ก. ๒ - ๒ ดานเหนือ จดเสนขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนไมปรากฏช่ือ 



 

๕ 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  นค.  ๓๐๑๑  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๒  ฟากเหนือ  และแนวเขต

ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาที่จัดสรรบานโพธิ์ทองนอย 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๖  ฟากตะวันออก 

 ก. ๓ - ๑ ดานเหนือ จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๗  ฟากตะวันออก 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงดบิกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู  

และพ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู   

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๑๒  ฟากเหนือ  และเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงดบิกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู  

และเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตท่ี  ๕  หลักเขตที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓ 

 ก. ๓ - ๒ พ้ืนที่ เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา  และเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง 

 ก. ๓ - ๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  ระหวางหลักเขตที่  ๕  หลักเขต 

ที่  ๔  กับหลักเขตที่  ๓  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๖  ฟากใต  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  

ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา   

  ดานตะวันออก จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๙  ฟากตะวันตก  เขตเทศบาล

ตําบลบึงโขงหลง  ระหวางหลักเขตท่ี  ๘  หลักเขตท่ี  ๗  หลักเขตที่  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  ทางหลวงชนบท  

นพ.  ๔๐๖๓  ฟากตะวันออก  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  

และปาดงซําบอนเซกา 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดนครพนม 

  ดานตะวันตก จดหวยฮี้  ฝงตะวันออก 

 ก. ๔ - ๑ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ  ระหวางหลักเขตที่  ๑  กับหลักเขต

ที่  ๒๔  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากเหนือ  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๗  ฟากตะวันตก 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงขาติ  ปาดงหนองตอ  และปาดงสีชมพู   

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลหอคํากับตําบลนากั้ง   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๑  และบริเวณ  ล. - ๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ก. ๔ - ๒ ดานตะวันออก จดเสนแบง เขตการปกครองระหวางอําเภอเมืองบึงกาฬ   

กับอําเภอปากคาด  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองตอ  และปาดงสีชมพู 



 

๖ 

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลนากั้งกับตําบลปากคาด 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันตก  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงตะวันออก 

 ก. ๔ - ๓ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโปงเปอยกับตําบลไคสี  

เขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ  ระหวางหลักเขตที่  ๒๑  หลักเขตที่  ๒๐  กับหลักเขตที่  ๑๙ 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลวิศิษฐ  ระหวางหลักเขตท่ี  ๑๙  หลักเขต 

ที่  ๑๘  หลักเขตท่ี  ๑๗  กับหลักเขตที่  ๑๖   

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองตอ  และปาดงสีชมพู   

  ดานตะวันตก จดเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๗  ฟากตะวันออก 

 ก. ๔ - ๔ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  ปาดงหนอง

ตอ  และปาดงสีชมพู 

 ก. ๔ - ๕ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลปากคาด  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔  หลักเขตท่ี  ๕  

กับหลักเขตท่ี  ๖  และทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๔  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองตอ  และปาดงสีชมพู   

และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย   

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  และเขตผังเมืองรวม

ดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดหนองคาย 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวนัตก  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดหนองคาย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๑๑  ที่กําหนดไวเปนสีฟา   

 ก. ๔ - ๖ ดานเหนือ จดเขตผังเมืองรวมดานเหนือ  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูวัว 

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  

และปาดงซําบอนเซกา 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาต ิ ปาดงดบิกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๙  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ก. ๔ - ๗ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลบุงคลากับตําบลโคกกวาง 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่งเปนแมน้ําโขง  ฝงตะวันตก   

  ดานใต จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบุงคลากับอําเภอ 

บึงโขงหลง 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูวัว  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู  

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา   



 

๗ 

 ก. ๔ - ๘ ดานเหนือ จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากใต   

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแห งชาติ   ป าดงดิบกะลา  ป า ภู สิ งห   

และปาดงสีชมพู 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๐๗  ฟากเหนือ  และเขตเทศบาล

ตําบลศรีวิไล  ระหวางหลักเขตที่  ๓  หลักเขตที่  ๒  กับหลักเขตที่  ๑ 

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒  ฟากตะวันออก   

และเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโนนสมบูรณกับตําบลโคกกอง 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ก. ๔ - ๙ ดานเหนือ จดหวยฮี้  ฝงใต  และเขตเทศบาลตําบลศรีวิไล  ระหวาง 

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๕   

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแห งชาติ   ป าดงดิบกะลา  ป า ภู สิ งห   

และปาดงสีชมพู 

  ดานใต จดทางหลวงชนบท  บก.  ๓๐๑๔  ฟากเหนือ  และปาสงวน

แหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และ 

ปาดงสีชมพู  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงชมภูพร 

 ก. ๔ - ๑๐ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 

 ก. ๔ – ๑๑ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  เขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาดงชมภูพร  และพ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  และ 

ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงชมภูพร   

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงชมภูพร  เขตปาสงวนแหงชาติ  

ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู  และพ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงชมภูพร 

  ดานใต จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๕  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๑๒  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ก. ๔ - ๑๒ ดานเหนือ จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  และพ้ืนที่

เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  และพ้ืนที่

เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๕  

ฟากใต  และเขตเทศบาลตําบลโซพิสัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตที่  ๔   

  ดานใต จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย   



 

๘ 

  ดานตะวันตก   จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย  และพ้ืนที่

เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 

 ก. ๔ - ๑๓ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห   

และปาดงสีชมพู 

 ก. ๔ - ๑๔ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา 

 ก. ๔ - ๑๕ ดานเหนือ จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางอําเภอบึงโขงหลง   

กับอําเภอบุงคลา 

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานตะวันออก  ซึ่ ง เปนแมน้ํ า โขง   

ฝงตะวันตก 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดนครพนม 

  ดานตะวันตก จด เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดง เซกา  ป าดง สีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๒  ฟากตะวันออก 

 ก. ๔ - ๑๖ ดานเหนือ จด เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดง เซกา  ป าดง สีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซาํบอนเซกา  และพ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  

ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา   

  ดานตะวันออก จด เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดง เซกา  ป าดง สีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา   

  ดานใต จดเขตเทศบาลตําบลศรีพนา  ระหวางหลักเขตที่   ๓   

หลักเขตที่  ๒  หลักเขตที่  ๑  กับหลักเขตท่ี  ๕  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๖  ฟากเหนือ   

ทางหลวงชนบท  นค.  ๓๐๑๑  ฟากตะวันออก  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๑๔๒  ฟากเหนือ   

  ดานตะวันตก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒  ฟากตะวันออก   

เขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตที่  ๖  หลักเขตที่  ๕  กับหลักเขตท่ี  ๔  และเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ป. - ๗  และบริเวณ  ป. - ๘  ท่ีกําหนดไวเปนสีเขียวออน 

มีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณ  ล. - ๑๗  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 ก. ๔ - ๑๗ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห   

และปาดงสีชมพู 

 ก. ๔ - ๑๘ ดานเหนือ จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒  ฟากใต  และเขตปาสงวน

แหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู 



 

๙ 

  ดานตะวันออก จด เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดง เซกา  ป าดง สีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา  และเขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตที่  ๑   

หลักเขตที่  ๑๐  กับหลักเขตท่ี  ๙ 

  ดานใต จด เขตป าสงวนแห งชาติ   ป าดง เซกา  ป าดง สีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแห งชาติ   ป าดงดิบกะลา  ป า ภู สิ งห   

และปาดงสีชมพู  ปาดงดิบกะลาหมายเลข  ๖๖  และเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา 

 ก. ๔ - ๑๙ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห   

และปาดงสีชมพู 

 ก. ๔ - ๒๐ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาท่ีจัดสรร 

บานโพธิ์ทองนอย 

 ก. ๔ - ๒๑ พ้ืนที่เกษตรกรรมกันออกจากปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู   

ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา   

๔. ที่ดินประเภท  อก.  ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว  ใหเปนท่ีดินประเภท

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 อก. - ๑ ดานเหนือ จดท่ีทําเลเล้ียงสัตวกุดทิง  ฝงใต 

  ดานตะวันออก จดเขตปาสงวนแห งชาติ   ป าดงดิบกะลา  ป า ภู สิ งห   

และปาดงสีชมพู 

  ดานใต จดถนนไมปรากฏชื่อ  ฟากเหนือ 

  ดานตะวันตก จดเสนแบงเขตการปกครองระหวางตําบลโคกกองกับตําบล

โนนสมบูรณ  และที่ทําเลเล้ียงสัตวกุดทิง  ฝงตะวันออก 

 อก. - ๒ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลโซ พิ สัย  ระหวางหลักเขตท่ี  ๔   

กับหลักเขตท่ี  ๓  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๕  ฟากตะวันตก   

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู  และเขตเทศบาลตําบลดอนหญานาง  

ระหวางหลักเขตที่  ๑  หลักเขตที่  ๙  กับหลักเขตที่  ๘ 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร 

  ดานตะวันตก จดเขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๑๔  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 



 

๑๐ 

 อก. - ๓ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลดอนหญานาง  ระหวางหลักเขตที่  ๗  

หลักเขตท่ี  ๖  กับหลักเขตที่  ๕  และทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๙๕  ฟากใต 

  ดานตะวันออก จดเขตเทศบาลตําบลพรเจริญ  ระหวางหลักเขตที่  ๑๓   

หลักเขตที่  ๑๒  กับหลักเขตที่  ๑๑  เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู  

เขตปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา  และเขตผัง

เมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร   

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร   

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ล. - ๑๖  ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

 อก. - ๔ ดานเหนือ จดเขตเทศบาลตําบลทาสะอาด  ระหวางหลักเขตที่  ๗   

กับหลักเขตท่ี  ๖  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๒๒  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒๐๒๖  

ฟากใต  และหวยฮี้  ฝงใต   

  ดานตะวันออก จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดนครพนม 

  ดานใต จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร 

  ดานตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมดานใต  ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง

ระหวางจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร 

  ทั้งนี้  ยกเวนบริเวณ  ป. - ๙  และบริเวณ  ป. - ๑๐  ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน

มีเสนทแยงสีขาว  และบริเวณ  ล. - ๑๗  บริเวณ  ล. - ๑๘  บริเวณ  ล. - ๑๙  และบริเวณ  ล. - ๒๐   

ที่กําหนดไวเปนสีฟา 

๕. ที่ดินประเภท  ป.  ที่กําหนดไวเปนสีเขยีวออนมเีสนทแยงสีขาว  ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษปาไม  

มีรายการดังตอไปนี้ 

 ป. - ๑  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงหนองตอ  และปาดงสีชมพู  

 ป. - ๒  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงดิบกะลา  ปาภูสิงห  และปาดงสีชมพู 

 ป. - ๓  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงภูวัว  เขตรักษาพันธุสัตวปาภูวัว 

 ป. - ๔  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงสีชมพูโพนพิสัย 

 ป. - ๕  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงชมภูพร 

 ป. - ๖  ปาสงวนแหงชาติ  ปาดงเซกา  ปาดงสีชมพู  ปาภูทอกใหญภูวัว  และปาดงซําบอนเซกา 



 

๑๑ 

 ป. - ๗  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาท่ีจัดสรรบานโปงไฮ 

 ป. - ๘  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาท่ีจัดสรรบานมวงคัน 

 ป. - ๙  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาที่จัดสรรบานโพธิ์ทองนอย 

 ป. - ๑๐  ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ปาท่ีจัดสรรบานหนองทม 

๖. ที่ดินประเภท  ล.  ท่ีกําหนดไวเปนสีฟา  ใหเปนท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม  มีรายการดังตอไปนี้ 

 ล. - ๑  หนองเมือก 

 ล. - ๒  หนองอาฮง 

 ล. - ๓  หนองอังฮา 

 ล. - ๔  หนองบึงกาฬ 

 ล. - ๕  หนองเบ็น 

 ล. - ๖  หนองเงี่ยง 

 ล. - ๗  หนองโปรง 

 ล. - ๘  ที่ทําเลเล้ียงสัตวกุดทิง 

 ล. - ๙  อางเก็บน้ําหวยบังบาตร 

 ล. - ๑๐  หนองจันทร 

 ล. - ๑๑  หนองยอง 

 ล. - ๑๒  อางเก็บน้ําบานดอนเสียด 

 ล. - ๑๓  อางเก็บน้ําหวยซํา 

 ล. - ๑๔  อางเก็บน้ําหนองบอเสนห 

 ล. - ๑๕  อางเก็บน้ําบึงโขงหลง 

 ล. - ๑๖  หนองนาแซง 

 ล. - ๑๗  หนองหิ้ง 

 ล. - ๑๘  อางเก็บน้ําหวยกัดนอย 

 ล. - ๑๙  อางเก็บน้ํากุดซาง 

 ล. - ๒๐  อางเก็บน้ําหนองฟา 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีสมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม  
ในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือ
ชนบท  ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การคมนาคมและการขนส่ง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม  ทั้งน้ี  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  และโดยที่มาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติว่า  การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


	
	รายการประกอบแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง
	ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ
	พ.ศ.  ๒๕๖๐


