
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การให้ใช้บงัคับผงัเมืองรวมจังหวดัน่าน 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท  ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง   
และเพิ่มประเภท  ชนิด  และจ าพวก  ของโรงงานบางประเภทที่ให้ประกอบกิจการท้ายประกาศกระทรวง   
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๓๓  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๑๑  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดน่าน  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของวรรคสอง  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ   

ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(1)  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกท้ายประกาศ

กระทรวงนี้” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคห้า  ของข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 

จังหวัดน่าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน   

พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๙  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา  สถาบันราชการ  การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ  ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   ๑๐  เมตร  เว้นแต ่
เป็นการประกอบกิจการโรงงาน  ให้มีความสูงไม่เกิน  23  เมตร  แต่ไม่หมายความรวมถึงปล่องโรงงาน
อุตสาหกรรม  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  ส าหรับการประกอบ 
กิจการโรงงานต้องมีที่ว่างโดยรอบและปลูกต้นไม้ยืนต้นเพ่ือเป็นแนวกันชนไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ 
ของที่ว่าง 

ที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท  ชนิด  และจ าพวกท้ายประกาศกระทรวงนี้   
(๒) คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรกัษาน้ ามันเชื้อเพลิง  ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

และก๊าซธรรมชาติ  เพ่ือจ าหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง   
เว้นแต่เป็นสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(๓) สถานที่บรรจุก๊าซ  สถานที่เก็บก๊าซ  และห้องบรรจุก๊าซ  ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ  ร้านจ าหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๔) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม 
(๕) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบพาณิชยกรรม 
(๖) จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  เว้นแต่ที่ดินบริเวณหมายเลข  2.6  ในต าบลไชยสถาน  

อ าเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน 
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่  หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 
(๘) ก าจัดวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย  

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการใด ๆ  ในระยะ  ๕๐๐  เมตร  โดยรอบโบราณสถานที่ 

ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในบริเวณดังต่อไปนี้  ให้มีความสูงของอาคารไม่เกิน  ๖  เมตร  การวัดความสูงของอาคาร  ให้วัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

(๑) วัดพระธาตุจอมแจ้ง  ต าบลไหล่น่าน  อ าเภอเวียงสา 
(๒) วัดพระธาตุเขาน้อย  ต าบลดู่ใต้  อ าเภอเมืองน่าน 
(๓) วัดพระธาตุจอมพริก  ต าบลยม  อ าเภอท่าวังผา 
(๔) วัดพระธาตุจอมนาง  ต าบลจอมพระ  อ าเภอท่าวังผา 
(๕) วัดพระธาตุจอมทอง  ต าบลสถาน  อ าเภอปัว 
การใช้ประโยชน์ที่ดนิริมทางหลวงแผ่นดนิ  ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขตทางไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร” 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคสี่  ของข้อ  ๑๐  แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดน่าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน  พ.ศ.  ๒๕๕๖  
และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



หมายเหตุ       ๑. ล าดับท่ี   หมายถึง   ล าดับท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
      ๒. จ าพวกท่ี  หมายถึง   จ าพวกท่ีตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
๗  (๑) โรงงานสกัดน  ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ๓ จ าพวกท่ี ๓ เฉพาะท่ีใช้

สารตัวท าละลายในการสกัด
ให้ประกอบกิจการได้

 (๔) โรงงานท าน  ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ ๓
๑๑  (๖) โรงงานท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน ๓
๑๖  โรงงานต้ม กล่ัน หรือผสมสุรา ๓
๑๗  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซ่ึงมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ีผลิตจากกากซัลไฟต์ ๓

 ในการท าเย่ือกระดาษ
๒๗  (๒) โรงงานท าผ้าน  ามันหรือหนังเทียม ซ่ึงมิได้ท าจากพลาสติกล้วน ๓
๒๙  โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งส าเร็จ ๓

 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓
๓๑  โรงงานท าพรมหรือเคร่ืองใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓
๓๒  (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ นส่วนของผลิตภัณฑ์ซ่ึงมิใช่เคร่ืองแต่งกาย ๓

      หรือรองเท้าจากใยแก้ว
๓๘  (๑) โรงงานท าเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓

 (๒) โรงงานท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓ เฉพาะท่ีใช้เคร่ืองจักรเกิน
      ชนิดท่ีท าจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ๕๐ แรงม้า

๔๒  (๑) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ๓
 (๒) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย

๔๓  (๑) โรงงานท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ
การผลิตปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)

ประเภท ชนิด และจ าพวกของโรงงานท่ีห้ามประกอบกิจการ

 ท่ีดินประเภทชุมชน

ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ .ศ. ๒๕๖๕



ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

 (๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      หรือสัตว์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และ

การผลิตปุ๋ยเคมีท่ีไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate)
หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
ให้ประกอบกิจการได้

๔๔  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ๓
 ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

๔๕  (๑) โรงงานท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓
 (๒) โรงงานท าน  ามันชักเงา น  ามันผสมสี หรือน  ายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า ๓

๔๙  โรงงานกล่ันน  ามันปิโตรเลียม ๓
๕๐  (๑) โรงงานท าแอสฟัลต์ หรือน  ามันดิน ๓

 (๒) โรงงานท ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน  ามันดิน ๓
 (๓) โรงงานท าเชื อเพลิงก้อนหรือเชื อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓
      ท่ีแต่งแล้ว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓
      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จาก
      ก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน
 (๕) โรงงานกล่ันถ่านหินในเตาโค้ก ซ่ึงไม่เป็นส่วนหน่ึงของการผลิตก๊าซ ๓
      หรือเหล็ก

๕๓  (๖) โรงงานท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวน ๒ และ ๓
๕๗  (๑) โรงงานท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ๓

 (๒) โรงงานล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน ๓
      ล าเลียงหรือระบบท่อลม

๒



ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
 (๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหน่ึงอย่างใดเข้าด้วยกัน ๓
      หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหน่ึงอย่างใด
      เข้ากับวัสดุอ่ืน

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในขั นต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ๓
 ดึง หรือผลิตโลหะในขั นต้น ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries)

๘๘  (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นท่ีติดตั ง ๓
      บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่
      หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดตั งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์
      แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
 (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน ๓
 (๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  า ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า ๓
      จากพลังงานน  าจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน  าขนาดก าลังการผลิต
      ไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  าแบบสูบกลับ
      การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  าท้ายเข่ือน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
      จากพลังงานน  าจากฝาย หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน  า
      จากคลองส่งน  า

๘๙  โรงงานผลิตก๊าซ ซ่ึงมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซ ๓
 แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่ายก๊าซท่ีเป็นน  ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง

๙๑  (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซท่ีเป็นน  ามันเชื อเพลิง ๓
      ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง

๙๒  โรงงานห้องเย็น ๒ และ ๓
๙๘  โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม พรม ๒ และ ๓

 หรือขนสัตว์
๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวุธปืน ๓

 เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในการประหาร
 ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านองเดียวกับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน
 หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

๑๐๑  โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
โรงงานบ าบัดน  าเสียรวมของ
ชุมชน ให้ประกอบกิจการได้

๓



ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
๑๐๓  (๑) โรงงานท าเกลือสินเธาว์ ๓

 (๒) โรงงานสูบหรือการน าน  าเกลือขึ นมาจากใต้ดิน ๓
 (๔) โรงงานท าเกลือให้บริสุทธ์ิ ๓

๑๐๕  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุ ๓
 ท่ีไม่ใช้แล้วท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒
 (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐๖  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีไม่ใช้แล้วหรือ ๓
 ของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธี
 การผลิตทางอุตสาหกรรม

ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
๒๙  โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งส าเร็จ ๓

 อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
๓๐  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ ๓
๓๑  โรงงานท าพรมหรือเคร่ืองใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ

ท่ีมีการหมัก ฟอก ฟอกสี
ย้อมสี หนังสัตว์หรือขนสัตว์
ให้ประกอบกิจการได้

๓๘  (๑) โรงงานท าเย่ือจากไม้หรือวัสดุอ่ืน ๓
 (๒) โรงงานท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้าง ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      ชนิดท่ีท าจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) ท่ีใช้เคร่ืองจักรเกิน ๕๐ แรงม้า

ให้ประกอบกิจการได้
๔๒  (๑) โรงงานท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ๓

 (๒) โรงงานเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ ๓
      อันตราย

๔๕  (๑) โรงงานท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
การผลิตการผลิตสีน  า ให้ประกอบ
กิจการได้

 (๒) โรงงานท าน  ามันชักเงา น  ามันผสมสี หรือน  ายาล้างสี ๓
 (๓) โรงงานท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด ๓

๔๘  (๔) โรงงานท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง ๓
 (๖) โรงงานท าหมึกหรือคาร์บอนด า ๓

๔๙  โรงงานกล่ันน  ามันปิโตรเลียม ๓

 ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม

๔



ล าดับท่ี ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกท่ี หมายเหตุ
๕๐  (๑) โรงงานท าแอสฟัลต์ หรือน  ามันดิน ๓

 (๒) โรงงานท ากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน  ามันดิน ๓
 (๓) โรงงานท าเชื อเพลิงก้อนหรือเชื อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ ๓
      ท่ีแต่งแล้ว
 (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์ ๓ ยกเว้นจ าพวกท่ี ๓ เฉพาะ
      จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ การท าแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
      ธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน ให้ประกอบกิจการได้
 (๕) โรงงานกล่ันถ่านหินในเตาโค้ก ซ่ึงไม่เป็นส่วนหน่ึงของการผลิตก๊าซ ๓
      หรือเหล็ก

๕๙  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก ๓
 หรือเหล็กกล้าในขั นต้น (Iron and Steel Basic Industries)

๖๐  โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธ์ิ หลอม หล่อ รีด ๓
 ดึง หรือผลิตโลหะในขั นต้น ซ่ึงมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
 Metal Basic Industries)

๙๙  โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวุธปืน ๓
 เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในการประหาร
 ท าลาย หรือท าให้หมดสมรรถภาพในท านองเดียวกับอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน
  หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

๑๐๓  (๑) โรงงานท าเกลือสินเธาว์ ๓
 (๒) โรงงานสูบหรือการน าน  าเกลือขึ นมาจากใต้ดิน ๓
 (๔) โรงงานท าเกลือให้บริสุทธ์ิ ๓

๕


