




 

 

 

 

 

 

 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ขอเชิญ 

ประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ 
ในเขตท้องที่ 

จังหวัดลพบุร ี
ไปตรวจดูกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60                                

แก้ไขเพิ่มเติม 
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ส านักงานองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง  

ส านักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีและสาขา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ส านักงานจังหวัดลพบุรี  

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี  
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี  
ส านักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี  

ส านักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี โครงการชลประทานลพบุรี แขวงทางหลวงจังหวัดลพบุรี 
 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ส านักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี  

ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี  
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  

การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สถานีต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี  
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลอนันทมหิดล โรงพยาบาลท่าวุ้ง โรงพยาบาลสระโบสถ์  

โรงพยาบาลพัฒนานิคม โรงพยาบาลท่าหลวง โรงพยาบาลโคกเจริญ โรงพยาบาลหนองม่วง โรงพยาบาลล าสนธิ 
โรงพยาบาลโคกส าโรง  โรงพยาบาลบ้านหมี่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเมือง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดอนดึง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาทิพย์  โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลวังเพลิง 

โรงพยาบาลชัยบาดาล  ส านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี วัดกุดขาม  
วัดโป่งแค วัดน้ าป่างามวิชา วัดสระมะเกลือ  วัดหนองแก วัดสุนทรเทพคีรี วัดบ้านเขาเตียน  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และกรมโยธาธกิารและผังเมือง 
โดยยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมฯ ได้ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖4 

ถึงวันอังคารที่ 17 สิงหาคม ๒๕๖4 
 

 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุร ีศาลากลางจังหวัดลพบุรี (ชั้น ๒)  

ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุร ีจังหวัดลพบุร ี 15๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๓677 0157 โทรสาร 036 770 000 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถ.พระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙ ๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖ 



 

 

 

     ให้ประชาชนไปตรวจดูผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 
กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดลพบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ไดป้ิดประกาศ

ตารางแสดงการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60  แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และรายการประกอบแผนผัง ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ             
การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดลพบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวน
ประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี ไปตรวจดู                
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  แผนผังและรายการประกอบแผนผัง และบัญชีท้ายกฎกระทรวงของผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีและสาขา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลพบุรี ส านักงานเทศบาลทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง ส านักงานจังหวัดลพบุรี ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ลพบุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ จั งหวัดลพบุรี  ส านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ส านักงานธนารักษ์
พ้ืนที่ลพบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ส านักงานพลังงานจังหวัด
ลพบุรี โครงการชลประทานลพบุรี แขวงทางหลวงจังหวัดลพบุรี แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี ส านักงาน
สถิติจังหวัดลพบุรี ส านักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ส านักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี       
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี  สถานีต ารวจภูธรจังหวัดลพบุรี     
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลอนันทมหิดล โรงพยาบาลท่าวุ้ง 
โรงพยาบาลสระโบสถ์ โรงพยาบาลพัฒนานิคม โรงพยาบาลท่าหลวง โรงพยาบาลโคกเจริญ โรงพยาบาลหนองม่วง 
โรงพยาบาลล าสนธิ โรงพยาบาลโคกส าโรง  โรงพยาบาลบ้านหมี่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเมือง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนดึง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศิลาทิพย์  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวังเพลิง โรงพยาบาลชัยบาดาล  ส านักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี 
วัดกุดขาม วัดโป่งแค วัดน้ าป่างามวิชา วัดสระมะเกลือ  วัดหนองแก วัดสุนทรเทพคีรี วัดบ้านเขาเตียน 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบอินเทอร์เน็ตของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 จนถึงวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 
  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมจังหวัดลพบุร ีมีสิทธิยื่นข้อคิดเห็นเฉพาะในประเด็นที่จะมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าว โดยยื่นข้อคิดเห็นเป็นหนังสือได้ที่ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี                   
(ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2) ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอ าเภอทุกแห่ง ส านักงาน
เทศบาลทุกแห่ง ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง และกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือทางระบบ
อินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น  
 
 

http://www.dpt.go.th/
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เมื่อครบก าหนดแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการ
ผังเมืองพิจารณา หากคณะกรรมการผังเมืองเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นก็จะสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองแก้ไขให้
เป็นไปตามข้อคิดเห็นนั้น แต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นก็จะคงการแก้ไขประกาศข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
แผนผังและรายการประกอบแผนผัง และประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้าย
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2560 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมไว้ดังเดิม เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเสนอการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือด าเนินการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 ต่อไป 

 

********************************************* 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสาร 







ตารางเปรียบเทียบ 
แสดงการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 

 
ข้อก าหนดตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

จังหวัดลพบุร ีพ.ศ. ๒๕60 
ข้อก าหนดที่แก้ไขเพื่อปิดประกาศ 3๐ วัน 

ในแผนผัง 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
บริเวณ ก.3-9 (บางส่วน) 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง)  
บริเวณ อ.2/1 
 

ในข้อก าหนด 
     ข้ อ  1 0  ที่ ดิ น ป ร ะ เภ ท  อ . เป็ น ที่ ดิ น ป ร ะ เภ ท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมหรือเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม และคลังสินค้า  
     ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่
ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
     (1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท 
ชนิด และจ าพวกท้ายกฎกระทรวงนี้ 
     (2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
     (3) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
     (4) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือหอพัก 
     (5) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
     (6) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
     (7) สถาบันการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

     ข้ อ  1 0  ที่ ดิ น ป ร ะ เภ ท  อ . เป็ น ที่ ดิ น ป ร ะ เภ ท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และคลังสินค้า  
     ที่ดินประเภทนี้ บริเวณ อ.1 อ.2 และ อ.3  ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

ยกเลิก 
 
     (1) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
     (2) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
     (3) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือ หอพัก 
     (4) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
     (5) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
     (6) สถาบันการศึกษา 
 
 
     ส าหรับที่ดิน บริเวณ อ.2/1 ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 
     (1) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท 
ชนิด และจ าพวกท้ายข้อก าหนดนี้ 
     (2) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 
     (3) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภท
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
     (4) การอยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือ หอพัก 
     (5) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก 
     (6) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 
     (7) สถาบันการศึกษา 
     
 
 

 



ข้อก าหนดตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดลพบุร ีพ.ศ. ๒๕60 

ข้อก าหนดที่แก้ไขเพื่อปิดประกาศ 3๐ วัน 

ในข้อก าหนด 
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ก.3 เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรและ   
พลังงานสะอาด ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ไม่ใช่  
อาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ่ 

     ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภท ก.3 เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง
กับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสงวนรักษาสภาพทาง
ธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรและ
พลังงานสะอาด ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ ในอาคารที่ไม่ใช่
อาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญ่  เว้นแต่โรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ไม่อยู่ในข้อห้ามตามบัญชีท้าย
ประกาศกระทรวงนี้   
 

ในบัญชีท้ายข้อก าหนด 
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า (สีม่วง) 
- บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ลพบุรี พ.ศ. 2560  
 
 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  
- บัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ลพบุรี พ.ศ. 2560  
 
      

 
- ยกเลิกบัญชีท้าย  
- จัดท าบัญชีท้ายใหม่ในที่ดินบริเวณ อ.2/1 ตามบัญชี

ท้ายข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัด
ลพบุรี 

 
- บริเวณ ก.1 เพิ่มความในช่องหมายเหตุของโรงงานล าดับ

ที ่99 ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

- บริเวณ ก.3 เพิ่มความในช่องหมายเหตุของโรงงานล าดับ
ที ่42 (1) (2) โรงงานล าดับที่ 43 (1) (3) โรงงาน
ล าดับที่ 89 ตามบัญชีท้ายข้อก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี 

ในรายการประกอบ 
     1. ที่ดินประเภท อ.1 ถึง อ.3 ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้
เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
 

    1. เพิ่มที่ดินประเภท อ.2/1 ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้
เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
     อ.2/1  ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร 
กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟาก
ตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่าง
จากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 1,500 เมตร
เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2219 และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2219 ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2219 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ 



ข้อก าหนดตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดลพบุร ีพ.ศ. ๒๕60 

ข้อก าหนดที่แก้ไขเพื่อปิดประกาศ 3๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2. ที่ดินประเภท ก.3 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็น
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้ 
 

ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 
เป็นระยะ 200 เมตร 

      ด้านตะวันออก  จดทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2219 ฟากตะวันตก  

      ด้านใต้  จดเส้นขนานระยะ 540 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนโครงการบ้านน้ าบ่า และถนนไม่ปรากฏชื่อ
ฟากเหนือ 

      ด้านตะวันตก จดห้วยชอนพลู ฝั่งตะวันออก 

 
     2. แก้ไขเพิ่มเติมที่ดินประเภท ก.3-9 ที่ก าหนดไว้เป็น 
สี เขียว ให้ เป็นที่ ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
มีรายการดังต่อไปนี้ 

ก.3-9 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ต าบลหนองกระเบียนกับต าบลชอนม่วง เส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างต าบลหนองเมืองกับต าบลชอนม่วง และ
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลดอนดึงกับต าบล
ชอนม่วง 

        ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครอง
ระหว่างอ าเภอบ้านหมี่กับอ าเภอหนองม่วง เส้นแบ่งเขตการ
ปกครองระหว่างอ าเภอบ้านหมี่กับอ าเภอโคกส าโรง เส้น
แบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลดอนดึงกับต าบลดงพลับ 
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลดอนดึงกับต าบล
บางกะพี้ 

        ด้านใต ้จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ต าบลบ้านทรายกับต าบลหนองทรายขาว และเส้นแบ่งเขต
การปกครองระหว่างต าบลบ้านกล้วยกับต าบลหนอง
ทรายขาว 

        ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3196 ฟากตะวันออกและฟากเหนือ และเขตผังเมืองรวม
ด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
จังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครสวรรค์  

        ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ.2/1  
ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง 

 
 



ตารางการแก้ไขประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภท ก.1 
ล าดับ

ที ่
ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวก

ที ่
หมายเหตุ 

๗ (๑) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์                              
(๔) โรงงานท้าน ้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

3                    
3 

 

38 (1) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น  3                      
42 (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย                               

(2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์     
     อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

3                     
3 

 

43 (๑) โรงงานท้าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)                
(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุเพ่ือผสมท้าปุ๋ย หรือสารป้องกัน                               
     หรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 

3 
3 

 

44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

3  

45 (1) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ                                                
(2) โรงงานท้าน ้ามันชักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 

3 
3 

 

48 (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3  
49 โรงงานกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม 3  
50 (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์               

     จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ                          
     ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน                                        

3                       
 

 

59 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก 
หรือเหล็กกล้าในชั นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

3  

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง  
ภายในอาคารที่ท้าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

1 2 
และ 3 

 

73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้
ในล้าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

1 2 
และ 3 

 

88 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงงานผลิต  
     พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 

3  

89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซ                         
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซที่เป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย                 
ว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 

3  

91 (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน ้ามันเชื อเพลิง ตาม 
     กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 
 

3  



- 2 - 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวก
ที ่

หมายเหตุ 

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน               
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร 
ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวุธปืน                      
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

3 ยกเว้นจ าพวกที ่3 เฉพาะ
บริเวณ ก.1-3 ที่มีขอบเขต
ดังน้ี                        
   ด้านเหนือ  จดเส้นขนาน
ระยะ 2,500 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 205 
ฟากใต้ 
   ด้านตะวันออก  จดทาง
หลวงชนบท ลบ.3014 
ฟากตะวันตก 
   ด้านใต้  จดทางหลวง
ชนบท ลบ.3014 ฟากเหนือ 
   ด้านตะวันตก จดทาง
หลวงชนบท ลบ.2029 
ฟากตะวันออก  
ให้ประกอบกิจการได้ 
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 ตารางการแก้ไขประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ก.๓ 
ล าดับ

ที ่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวก

ที ่
หมายหตุ 

๗ (๑) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์                                          
(4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

๓ 
๓ 

 

๓๘ (๑) โรงงานท้าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น ๓  
๔๒ (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี  ซึ่งมิใช่ปุ๋ย    

 
 
 
 
 
 
 
 
(๒) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะ  
     เคมีภัณฑ์อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

ยกเว้นจ าพวกที่ 3 บรเิวณ  
ก.3-1 ถึงบริเวณ ก.3-11  
และบริเวณ ก.3-14 เฉพาะ 
ที่ใช้วัตถุดิบพื้นฐานทาง
การเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน
ที่ต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ
เคมีชีวภาพเท่านั้น ให้
ประกอบกิจการได้ 
 
ยกเว้นจ าพวกที ่3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ 
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14 
ให้ประกอบกิจการได ้

๔๓ (๑) โรงงานท้าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์  
     (Pesticides)  
 
 
(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพื่อผสมท้าปุ๋ย หรือสารป้องกัน   
     หรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) 

๓ 
 
 
 

๓ 

ยกเว้นจ าพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ 
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14 
ให้ประกอบกิจการได ้
ยกเว้นจ าพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ 
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14 
ให้ประกอบกิจการได ้

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่แก้ว 

๓  

๔๕ (๑) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา  พ่น หรือเคลือบ                                                   
(๒) โรงงานท้าน ้ามันชักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 

๓ 
๓ 

 

๔๘ (๔) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด  หรือดอกไม้เพลิง ๓  
๔๙ โรงงานกลั่นน ้ามันปิโตรลียม 3  
50 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสม

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์
จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

3  
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ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวก
ที ่

หมายหตุ 

59 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกล้าในขั นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

3  

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน หรือเครื่อง 
ตบแต่งภายในอาคารที่ท้าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 
 

๑, ๒ 
และ ๓ 

 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ 
ระบุไว้ในล้าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

๑, ๒ 
และ ๓ 

 

๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ 

๓  

89 โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซ 
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซที่เป็นน ้ามันเชื อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 

3 ยกเว้นจ าพวกที่ 3 เฉพาะ
บริเวณ ก.3-1 ถึงบริเวณ 
ก.3-11 และบริเวณ ก.3-14 
ให้ประกอบกิจการได ้

๙1 (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน ้ามันเชื อเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 

๓  

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน             
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร 
ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวุธปืน   
เครื่องกระสุนปืน  หรือวตัถุระเบิด  และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

๓ 
  

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม  (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจ้าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
โรงงานบ้าบัดน ้าเสียรวม
ของชุมชนให้ประกอบ
กิจการได้ 

 



ตารางการแก้ไขประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕60 

 
ยกเลิกบัญชีโรงงานท้ายประกาศกระทรวงนี้  

   

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภท อ. 
ล าดับ

ที ่
ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวก

ที ่
หมายเหตุ 

1 โรงงานประกกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ 2 และ 
3 

 

๗ (๑) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์                              
(๔) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์ 

3                    
3 

 

11 (3) โรงงานท้าน ้าตาลทรายดิบหรือน ้าตาลทรายขาว                                       
(4) โรงงานท้าน ้าตาลทรายดิบหรือน ้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์                           
(6) โรงงานท้ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

3                   
3                   
3 

 

16 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 3  
42 (๑) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย                               

(2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์     
     อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย 

3                     
3 

 

44 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 
พลาสติก หรือเส้นสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

3  

45 (1) โรงงานท้าสีส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ                                                
(2) โรงงานท้าน ้ามันชักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 

3  

48 (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3  
49 โรงงานกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม 3  
57 (1) โรงงานท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์                                            

(2) โรงงานล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน 
     ล้าเลียงหรือระบบท่อลม                                                                   
(3) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง                     
     หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว                                 
     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน 

3                     
3 
 

3 

 

59 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือ
เหล็กกล้าในชั นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

3  

60 โรงงานประกอบกิจารเกี่ยวกับการถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง 
หรือผลิตโลหะในขั นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non – ferrous Metal 
Basic Industries) 

3  

88 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงงานผลิต  
     พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 

3  
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ล าดับ

ที ่
ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ 

91 (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน ้ามันเชื อเพลิง ตาม 
     กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 

3  

99  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน                           
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจในการประหาร 
ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวุธปืน                       
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

3  

 



 
 

ตารางการแก้ไขประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ 
ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย  

เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
   

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภท อ.2/1 
ล าดับ

ที ่
ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ 

2 (1) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 
(2) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 
(3) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ 
(4) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น 
(5) โรงงานเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล 

โกดัง หรือคลังสินค้า 
(6) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช 
(7) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจผุงถ่าน 

ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว 
(8) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก 
(9) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล

เกษตรกรรม 
(10) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรม โดยวิธีฉายรังสี 
(11) โรงงานฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ 

2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

3 
3 
 

2 และ 3 
3 
 

2 และ 3 
2 และ 3 

 
3 
1 

 

3 (1) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน 
(2) โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน 
(3) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย 
(4) โรงงานดูดทราย 
(5) โรงงานล าเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานล าเลียง 

3 
3 

2 และ 3 
3 
2 

 

4 (1) โรงงานฆ่าสัตว์ 
(2) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือ

ท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
(5) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจาก

เนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 
(6) โรงงานล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของสัตว์ 
(7) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่นไข่เคม็  

ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น 

3 
2 และ 3 

 
2 และ 3 

 
2 และ 3 

 
2 และ 3 

 

5 (1) โรงงานท านมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น 
การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์ 

(2) โรงงานท านมสดจากนมผงและไขมัน 
(3) โรงงานท านมข้น นมผง หรือนมระเหย 
(4) โรงงานท าครีมจากน้ านม 

2 และ 3 
 

3 
3 

2 และ 3 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ 

 (5) โรงงานท าเนยเหลวหรือเนยแข็ง 2 และ 3  
6 (1) โรงงานท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้า

ไม่ได้ 
(2) โรงงานถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือ

ท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
(5) โรงงานล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ า 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 

 

7 (2) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ ามันออกแล้ว 
(3) โรงงานท าน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดย 

การเติมไฮโดรเจน 

3 
3 

 

8 (1) โรงงานท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุใน
ภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได้ 

(2) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม ้โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

2 และ 3 
 

2 และ 3 

 

9 (1) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว 
(3) โรงงานป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช 
(5) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช 
(6) โรงงานปอกหัวพืช หรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง 

2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 

12 (1) โรงงานท าใบชาแห้งหรือใบชาผง  
(5) โรงงานท าเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ 
(6) โรงงานท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด 
(7) โรงงานเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้

หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล 
(8) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือ

เมล็ดผลไม ้(Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้หรือช็อกโกเลต 
(9)  โรงงานท าหมากฝรั่ง 
(10) โรงงานท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี 
(11) โรงงานท าไอศกรีม 

2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 
2 และ 3 

 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 

13 (7) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ 
(8) โรงงานท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง 

2 และ 3 
2 และ 3 

 

15 (2) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
เปลือกหอยส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 

3 
 

 

22 (3) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 
(4) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ 

3 
3 

 

23 (3) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ 
(4) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ 

2 และ 3 
2 และ 3 

 

 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ 

24 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอก 
ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม ้หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือ
เส้นใย  

2 และ 3  

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่
เสื่อหรือพรมที่ท าด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน  

2 และ 3  

26 (2) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวนและรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2 และ 3  

27 (4) โรงงานท าสักหลาด 
(5) โรงงานท าผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม 
(8) โรงงานท าด้ายหรือผ้าใบส าหรับยางนอกล้อเลื่อน 

2 และ 3 
2 และ 3 

3 

 

28 (1) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท 
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
วัสดุอื่น 

(2) โรงงานท าหมวก 

2 และ 3 
 
 

2 และ 3 

 

29 โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งส าเร็จ อัด
ให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์  

3  

30 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์  3  
31 โรงงานท าพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์  3  
32 (1) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นสว่นของผลติภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย

หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือหนัง
เทียม 

(2) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นสว่นของผลติภัณฑ์ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย
หรือรองเท้าจาก ใยแก้ว 

2 และ 3 
 
 

3 

 

33 โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง 
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป  

2 และ 3  

34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน 

(2) โรงงานท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู 
หรือส่วนประกอบที่ท าด้วยไม้ของอาคาร 

(3) โรงงานท าไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ยกเว้นจ าพวกที ่3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่เหลือทาง
การเกษตร ให้
ประกอบกิจการได้ 
 
 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 
 

 (4) โรงงานท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ 
 
 
 
 
(5) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ 
(6) โรงงานเผาถ่านจากไม้ 

3 
 
 
 
 

3 
3 

ยกเว้นจ าพวกที ่3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่เหลือทาง
การเกษตร ให้
ประกอบกิจการได้ 
 

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือ
ผักตบชวา  

2 และ 3  

36 (1) โรงงานท าภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

(2) โรงงานท ารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้ 
(3) โรงงานแกะสลักไม้ 
(4) โรงงานท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ 
(5) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก 

3 
 

3 
2 และ 3 

3 
2 และ 3 

 

37 โรงงานท าเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือ
อโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

3  

38 (1) โรงงานท าเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น 
(2) โรงงานท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง

ชนิดที่ท าจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ 
(Fibreboard) 

3 
3 

 

40 (1) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง หรือการ
อัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน 

(2) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษหรือ
กระดาษแข็ง 

3 
 

2 และ 3 

 

41 (1) โรงงานพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปกหรือตบแต่ง
สิ่งพิมพ์ 

(2) โรงงานท าแม่พิมพ์โลหะ  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 

3 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 
 

42 (1) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะ
เคมีภัณฑ์อันตราย 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ 
เกี่ยวข้องและ
ต่อเนื่องกับ
อุตสาหกรรม
ชีวภาพที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจะ
ประกาศในอนาคต
ต่อไป ให้ประกอบ
กิจการได้ 
 
ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ 
เกี่ยวข้องและ
ต่อเนื่องกับ
อุตสาหกรรม
ชีวภาพที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจะ
ประกาศในอนาคต
ต่อไป ให้ประกอบ
กิจการได้ 

43 (1) โรงงานท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
 
 
 
 
(2) โรงงานเก็บรักษา หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันและก าจัด

ศัตรูพืชหรือสัตว์ 
 
 
 

3 
 
 
 
 

3 

ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มสี่วนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ ให้
ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ ให้
ประกอบกิจการได้ 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

 (3) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพื่อผสมท าปุ๋ย หรือสารป้องกัน
หรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

3 ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
ของวัสดุชีวภาพ ให้
ประกอบกิจการได้ 

 
44 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาส

โตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว  
3 ยกเว้นจ าพวกที่ 3 

เฉพาะทีใ่ช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
วัสดุชีวภาพ ให้
ประกอบกิจการได้ 

45 (1) โรงงานท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ 
(2) โรงงานท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมสี หรือน้ ายาล้างสี 
(3) โรงงานท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด 

3 
3 
3 

 

48 (1) โรงงานท ายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุ ส าหรับตบแต่ง
อาคาร 

(2) โรงงานท ายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น 
(3) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับกันน้ า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท าให้เปียกน้ า 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท าให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท าให้ซึม
เข้าไป (Wetting Agents, Emulsifiers, or Penetrants) ผลิตภัณฑ์
ส าหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) 
หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cement) ที่ท าจาก
พืช สัตว์ หรือพลาสติกท่ีได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์
ส าหรับการใช้อุดรูฟัน (Dental Cement) 

(4) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 
(5) โรงงานท าเทียนไข 
(6) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า 
(7) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไม้ 
(8) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร 
(9) โรงงานท าหัวน้ ามันระเหย (Essential oils) 
(10) โรงงานท าครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า 
(11) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ าหรือ 

กันความร้อน 
 
 
 
 

3 
 

3 
3 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
 
 
 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

 (12) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับโลหะ น้ ามัน หรือน้ า (Metal, 
Oil, or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์ส าเร็จเคมีไว
แสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้า ที่ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared 
Photo - Chemical Materials or Sensitized Film, Paper or 
Cloth) 

(13) โรงงานท าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 

3 
 
 
 
 

3 

 

49 โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 3  
50 

 
 
 
 
 
 

(1) โรงงานท าแอสฟัลต์ หรือน้ ามันดิน 
(2) โรงงานท ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ ามันดิน 
(3) โรงงานท าเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่านหิน หรือ

ลิกไนต์ที่แต่งแล้ว 
(4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสม

ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์
จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ

หรือเหล็ก 

3 
3 
3 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะการผลิต
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ส าหรับโครงการ
สร้าง บ ารุง 
ปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมทางที่
ประกอบกิจการใน
ลักษณะชั่วคราว
เพ่ือประโยชน์แก่
โครงการนั้น ให้
ประกอบกิจการได้ 

51 โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน ส าหรับ
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์  

2 และ 3  

52 (1) โรงงานท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การท าใน
สวนยางหรือป่า 

 
 
 
(2) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การ

ท าในสวนยางหรือป่า 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 

2 และ 3 

ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต 
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต 
ให้ประกอบกิจการได้ 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

 (3) โรงงานท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ าหรือการ
ท ายางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

 
 
 
(4) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากท่ีระบุไว้ในล าดับที ่51 จากยาง

ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ 

3 
 
 
 
 

2 และ 3 

ยกเว้นจ าพวกที ่3
เฉพาะที่ใช้
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต 
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
กระบวนการทาง
ชีวภาพในการผลิต 
ให้ประกอบกิจการได้ 

53 (1) โรงงานท าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และ
รวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
(2) โรงงานท าเสื่อหรือพรม 
 
 
 
 
 
(3) โรงงานท าเปลือกหุ้มไส้กรอก 
 
 
 
 
 
(4) โรงงานท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
 
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

 (5) โรงงานท าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือ
รูปทรงต่างๆ 

 
 
 
 
(6) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวน 
 
 
 
 
 
(7) โรงงานท ารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า 
 
 
 
 
 
(8) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น 
 
 
 
 
 
(9) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก 

3 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 

2 และ 3 
 
 
 
 
 

3 

ยกเว้นจ าพวกที ่3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
ของพลาสติก
ชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะที่ใช้
วัตถุดิบที่มี
ส่วนประกอบของ
พลาสติกชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 
ยกเว้นจ าพวกที ่3 
เฉพาะที่ใช้วัตถุดิบ
ที่มีส่วนประกอบ
ของพลาสติก
ชีวภาพ  
ให้ประกอบกิจการได้ 

54 โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว  3  
55 โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดิน

เผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว  
 
 
 
 

2 และ 3  
 
 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้าง เบ้าหลอมโลหะ 
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือ
ยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว  

2 และ 3  

57 (1) โรงงานท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 
(2) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบ

สายพานล าเลียงหรือระบบท่อลม 
(3) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใดเข้า

ด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนพลาสเตอร์อย่างหนึ่ง
อย่างใดเข้ากับวัสดุอ่ืน 

3 
3 
 

3 

 

58 (1) โรงงานท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์
ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) โรงงานท าใยแร่ 
(3) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากหิน 
(4) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดถู (Abrasives) 
(5) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) 
(6) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ 

2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2 และ 3 

3 
3 
3 

ยกเว้นจ าพวกที ่2 
และ 3 เฉพาะการ
ท าผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสมเสร็จ
ในโครงการก่อสร้าง
พัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม 
ที่อยู่อาศัย หรือ
โครงการสร้าง บ ารุง 
ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมทางที่
ประกอบกิจการใน
ลักษณะชั่วคราว
เพ่ือประโยชน์แก่
โครงการนั้น ให้
ประกอบกิจการได้ 

59 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึงหรือผลิต
เหล็กหรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)  

3  

60 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ 
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - 
ferrous Metal Basic Industries)  
 

3  



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

61 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ท า
ด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

2 และ 3  

62 โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือนหรือเครื่องตบ
แต่งภายในอาคารที่ท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

2 และ 3  

63 (1) โรงงานท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพานประตูน้ า  
ถังน้ าหรือปล่องไฟ 

(2) โรงงานท าส่วนประกอบส าหรบัใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
(3) โรงงานท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการต่อเรือ 
(4) โรงงานท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ า 
(5) โรงงานท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 

64 (1) โรงงานท าภาชนะบรรจุ  
(2) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก 
(3) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว 
(4) โรงงานท าตู้หรือห้องนิรภัย 
(5) โรงงานท าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล โดยใช้ลวดที่ได้มาจาก

แหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน 
(6) โรงงานท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ า หรือ

หลอดชนิดพับได้ที่ไม่ท าในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling 
or Drawing Mills) 

(7) โรงงานท าเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืน ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า 
(8) โรงงานท าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง

ส าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 
(9) โรงงานท าเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ 
(10) โรงงานท าผลิตภัณฑ์โลหะส าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ลงรัก 

(Enamelling, Japanning, or Lacquering) ชุบ หรือขัด 
(11) โรงงานอัดเศษโลหะ 
(12) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ 
(13) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป 
(14) โรงงานท าชิ้นสว่นหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (1) ถึง (10) 

2 และ 3 
3 
3 

2 และ 3 
2 และ 3 

 
2 และ 3 

 
 

2 และ 3 
2 และ 3 

 
2 และ 3 
2 และ 3 

 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหัน
ดังกล่าว  

2 และ 3  

66 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับใช้ใน
การกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว  

2 และ 3  



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

67 (1) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับโรงเลื่อย ไส  
ท าเครื่องเรือน หรือท าไม้วีเนียร์  

(2) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน  
เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด 
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines) 

(3) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วย
เครื่องยนต์ หรือเครื่องขัด 

(4) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges 
or Forging Machines) 

(5) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ 
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

(6) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด หรือเครื่องท าให้
หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

(7) โรงงานท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs) 
ส าหรับใช้กับเครื่องมือกล 

(8) โรงงานท าสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ส าหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7) 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 

 

68 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคม ีอาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์
หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การท าเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม 
หรือการกลั่นน้ ามันและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ดังกล่าว  

2 และ 3  

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค านวณ เครื่องท า
บัญชี เครื่องจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรส าหรับใช้ในการ
ค านวณชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 
Computers, Associated Electronic Data Processing 
Equipment, or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 
Registers) เครื่องพิมดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือเครื่องอัดส าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส าเนาด้วยการ
ถ่ายภาพและรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 

2 และ 3  



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า เครื่องอัด
อากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรย
น้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งก าลังกล เครื่องยก 
ปั้นจั่น ลิฟต ์บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ใน
การอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส าหรับ
ใช้ในการอุตสาหกรรมหรือส าหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว  

2 และ 3  

71 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในล าดับที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เครื่อง
ส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  

2 และ 3  

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว 
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ 
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices)  
คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลง
ได ้(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers) 
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง
หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนส าหรับ 
ใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  

2 และ 3  

73 โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้
ระบุไว้ในล าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว  

2 และ 3  

74 (1) โรงงานท าหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า 
(2) โรงงานท าลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน 
(3) โรงงานท าอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or 

Lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน า
(Conductor Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือ
เครื่องประกอบส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 

 

2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

 (4) โรงงานท าฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบ
หรือแก้ว 

(5) โรงงานท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก าเนิดพลังงานไฟฟ้า
ชนิดน้ าหรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

2 และ 3 
 

3 

 

75 (1) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง 
(2) โรงงานท าชิ้นส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ 
(3) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อท าลายเรือ 

2 และ 3 
2 และ 3 

3 

 
 
 

76 (1) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ รถราง
ไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

2 และ 3  

77 (1) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถพ่วง 

2 และ 3  

78 (1) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

2 และ 3  

79 (1) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

2 และ 3  

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วย
แรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

2 และ 3  

81 (2) โรงงานท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน 
เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons Betatrons 
or Accelerators) 

2 และ 3  

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา   

2 และ 3  

84 (1) โรงงานท าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว 
เงิน นาก หรืออัญมณี 

(2) โรงงานท าเครื่องใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก กะไหล่ทองหรือ
โลหะที่มีค่า 

(3) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี 
(4) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืนๆ 
(5) โรงงานท าดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือ

เหรียญอ่ืน 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 
2 และ 3 

3 

 

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว  

2 และ 3  

86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหาร
ร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว  
 

2 และ 3  



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

87 (1) โรงงานท าเครื่องเล่น 
(2) โรงงานท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ 
(3) โรงงานท าเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับส าหรับการแสดง 
(4) โรงงานท าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง 

ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา หรือกล้องบุหรี่  
ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

(5) โรงงานท าป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณา
สินค้า ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

(6) โรงงานท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม 

2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 
2 และ 3 

 
 

2 และ 3 
 

2 และ 3 

 

88 (3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ยกเว้นการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ า ขนาดก าลังการ
ผลิตไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า
แบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝาย หรือการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากคลองส่งน้ า 

3  

91 (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3  

93 โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง  1  
94 โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ส าหรับใช้ในบ้านหรือใช้

ประจ าตัว  
1  

95 (1) โรงงานซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

(2) โรงงานซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อหรือ
ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

(3) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 
(4) โรงงานล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 

3 
 

3 
 

3 
1 

 

96 โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ท าด้วยเพชร 
พลอย ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี  

1  

97 โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด  2 และ 3  

98 โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม 
หรือขนสัตว์  

2 และ 3  

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ านาจในการ
ประหาร ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านองเดียวกับอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
  
 

3  



 
 

ล าดับ
ที ่

ประเภทหรือชนิดโรงงาน 
 

จ าพวกที่ หมายเหตุ 

100 (1) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี 
(2) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ ามันเคลือบเงาอ่ืน 
(3) โรงงานลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก ทอง 

หรืออัญมณี 
(4) โรงงานขัด 
(5) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 
(6) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) 

3 
3 
1 
 

3 
3 
3 

 

103 (1) โรงงานท าเกลือสินเธาว์ 
(2) โรงงานสูบหรือการน าน้ าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน 
(3) โรงงานบดหรือป่นเกลือ 
(4) โรงงานท าเกลือให้บริสุทธิ์ 

3 
3 

2 และ 3 
3 

 

104 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ า (Boiler) หรือ
หม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน าความร้อนภาชนะทนแรงดัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

3  

105 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535  
 

3 ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะคัดแยกสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้วเท่านั้น ให้
ประกอบกิจการได้ 

106 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดย
ผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม  

3 ยกเว้นจ าพวกที่ 3 
เฉพาะผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้
แล้วหรือของเสีย
จากโรงงาน
อุตสาหกรรม
ชีวภาพ และของ
เสียที่เป็นวัสดุ
ชีวภาพเท่านั้น ให้
ประกอบกิจการได้ 

107 โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูลเสียงหรือภาพใน
รูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่ง
แสงที่มีก าลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ  
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ใน 
รูปของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ าได้อีก
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล  

3  

 
 



รายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภท 
ท้ายข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรีที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 
 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข อ.2/1 และบริเวณหมายเลข ก.3-9 ให้เป็นไปตามแผนผัง
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายข้อก าหนดนี้ และมีรายการดังต่อไปนี้ 
 1. ที่ดินประเภท อ.2/1 ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
มีรายการดังต่อไปนี้ 

ด้านเหนือ จดเส้นขนานระยะ 700 เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ ถนนไม่
ปรากฏชื่อฟากตะวันตก เส้นตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากถนนไม่ปรากฏชื่อบรรจบกับถนน
ไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ 1,500 เมตร เส้นขนานระยะ 600 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศใต้ตามแนวทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2219 เป็นระยะ 200 เมตร 

ด้านตะวันออก   จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 ฟากตะวันตก  

ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ 540 เมตร กับศูนย์กลางถนนโครงการบ้านน้ าบ่า 
และถนนไมป่รากฏชื่อฟากเหนือ 

ด้านตะวันตก  จดห้วยชอนพลู ฝั่งตะวันออก 
 
 

2. ที่ดินประเภท ก.3-9 ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  
มีรายการดังต่อไปนี้ 

 ด้านเหนือ  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลหนองกระเบียนกับต าบลชอนม่วง 
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลหนองเมืองกับต าบลชอนม่วง และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ต าบลดอนดึงกับต าบลชอนม่วง 

         ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอบ้านหมี่กับอ าเภอหนองม่วง  
เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอ าเภอบ้านหมี่กับอ าเภอโคกส าโรง เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบล
ดอนดึงกับต าบลดงพลับ และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลดอนดึงกับต าบลบางกะพ้ี 

         ด้านใต้  จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลบ้านทรายกับต าบลหนอง
ทรายขาว และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างต าบลบ้านกล้วยกับต าบลหนองทรายขาว 

        ด้านตะวันตก  จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 ฟากตะวันออกและฟากเหนือ 
และเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครสวรรค์  

        ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณหมายเลข อ.2/1 ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง 

 
 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอข้อคิดเห็น 
 
 ข้อคิดเห็นขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน                  
ของผังเมืองรวมให้ประกอบด้วย 
 1. หลักฐำนแสดงสถำนะของบุคคลผู้แสดงข้อคิดเห็น ทั้งในกรณีบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล 
หรือในกรณีท่ีเป็นผู้ได้รับมอบหมำยให้ส่งหลักฐำนกำรมอบหมำยประกอบด้วย 
 2. ข้อควำมเป็นข้อคิดเห็นระบุแสดงว่ำตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียและควำมต้องกำรที่จะให้แก้ไข  
หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกของเดิมเป็นของใหม่ พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ 
 กรณีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินหรืออำคำรที่ตั้งอยู่ในที่ดิน                
ที่มีกำรแสดงควำมคิดเห็นขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อก ำหนด ให้แสดงหลักฐำนประกอบด้วย 
 3. แผนที่หรือแผนผังที่ใช้ประกอบข้อคิดเห็น โดยต้องมีรำยละเอียดให้สำมำรถตรวจสอบ             
กับสถำนที่จริงในพ้ืนที่ได้ 

 ทั้งนี้  ข้อคิดเห็นดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของส่วนรำชกำรแห่งท้องถิ่นนั้น                    
และเก่ียวข้องหรือเป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับกำรแก้ปัญหำหรือกำรพัฒนำของท้องถิ่นที่วำงผังเมืองรวมเท่ำนั้น 
  

    
 



ตาํบลยางราก

อาํเภอชัยบาดาล

ตาํบลซบัสมบูรณ์

อาํเภอบา้นหมี

จังหวัดพระนคร
ศรอียุธยา

จังหวัดสระบรุี

จังหวดันครสวรรค์

อาํเภอโคกสาํโรง

อาํเภอโคกเจรญิ

อาํเภอหนองมว่ง

อาํเภอสระโบสถ์

จังหวัดนครราชสมีา

จังหวัดชัยภมิู

อาํเภอท่าหลวง

อาํเภอลาํสนธิ

จังหวัดเพชรบรูณ์

แม่นาํป่
าส

กั

จังหวดัอ่างทอง

อาํเภอท่าวุง้

อาํเภอพฒันานิคม

อาํเภอเมืองลพบรุี

ตาํบลหนองมะค่า

ตาํบลโคกเจรญิ

ตาํบลวังทอง

ตาํบลโคกแสมสาร

ตาํบลดงดินแดง

ตาํบลบ่อทอง

ตาํบลชอนสมบูรณ์
ตาํบลมหาโพธิ

ตาํบลชอนม่วง

ตาํบลหนองม่วง

ตาํบลยางโทน

ตาํบลชอนสารเดช

เทศบาลตาํบลสระโบสถ์

ตาํบลดอนดงึ

ตาํบลหนองเมือง

ตาํบลหนองกระเบียน

ตาํบลสายหว้ยแกว้

ตาํบลไผ่ใหญ่

ตาํบลบา้นทราย

ตาํบลบา้นกลว้ย
ตาํบลมหาสอน

ตาํบลบางพงึ

ตาํบลสนามแจง

ตาํบลบางขาม

ตาํบลบา้นชี

ตาํบลหนองเต่า

ตาํบลหนองทรายขาว

ตาํบลพุคา

ตาํบลหนองแขม

ตาํบลเกาะแกว้

ตาํบลสะแกราบ
ตาํบลดงมะรุม

ตาํบลวังจนั

ตาํบลถลุงเหลก็ ตาํบลโคกสาํโรง

ตาํบลเพนียด

ตาํบลวังเพลงิ

ตาํบลคลองเกตุตาํบลหว้ยโป่ง

ตาํบลวังขอนขวา้งตาํบลหลมุขา้ว

ตาํบลบา้นใหม่สามัคคี
ตาํบลนิคมลาํนารายณ์

ตาํบลเกาะรัง

ตาํบลหนองยายโต๊ะ

ตาํบลนาโสม

ตาํบลเขาสมอคอน

ตาํบลมุจลินท์

ตาํบลโคกสลดุ

เทศบาลตาํบลบางงา

ตาํบลท่าวุง้

ตาํบลบางลี

ตาํบลบางคู้

ตาํบลบางขันหมาก

ตาํบลหวัสาํโรง

ตาํบลบา้นเบิก

ตาํบลโพตลาดแกว้

เทศบาลตาํบลเขาพระงาม

ตาํบลท่าแค

ตาํบลถนนใหญ่

ตาํบลป่าตาล
ตาํบลโพธิเกา้ตน้

ตาํบลหว้ยใหญ่
ตาํบลทุ่งท่าชา้ง

ตาํบลดงพลบั

ตาํบลบางกระพี

ตาํบลหินปัก

ตาํบลทะเลชบุศร

ตาํบลเขาสามยอด ตาํบลนิคมสรา้งตนเอง

ตาํบลท่าศาลา

ตาํบลกกโก

ตาํบลโพธิตรุ
ตาํบลตะลงุ

ตาํบลทา้ยตลาด

ตาํบลบา้นข่อย
ตาํบลสีคลอง

ตาํบลงิวราย

ตาํบลโคกลาํพาน

ตาํบลโก่งธนู

ตาํบลดอนโพธิ

ตาํบลโคกตมู

ตาํบลช่องสาริกา

เทศบาลตาํบลดีลงั

ตาํบลกุดตาเพชร

ตาํบลเขารวก

ตาํบลลาํสนธิ

ตาํบลหนองรี

ตาํบลเขานอ้ย

ตาํบลซับตะเคียน

ตาํบลบวัชมุ

ตาํบลท่ามะนาว
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