
ประเภทหรือชนิดของโรงงานทีห่้ามประกอบกิจการ

ท้ายข้อก าหนดผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา (ปรับปรุงครัง้ที ่1)

ทีด่ินประเภทพัฒนาเมือง ทีด่ินประเภท ม.1

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว ์ทีใ่ช้สารตัวท้าละลาย 3

      ในการสกัด

 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ ์ 3

      ทีใ่ช้สารตัวท้าละลายในการสกัด

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3

 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3

      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓

      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3

พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3

 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3

 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3

 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3

๕๐  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ

      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

88  (1) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ยกเวน้ทีติ่ดตั งบนหลังคา 3

      ดาดฟ้า หรือส่วนหนึง่ส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยูห่รือใช้สอยได้

 (2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 3

 (3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้า ยกเวน้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 3

      พลังงานน ้าจากเขือ่นหรือจากอ่างเก็บน ้าขนาดก้าลังการผลิตไม่เกิน 

      15 เมกะวตัต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าแบบสูบกลับ 

      การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าท้ายเขือ่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า

      จากพลังงานน ้าจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลองส่งน ้า

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3

      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง

92 โรงงานห้องเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเยน็ 1 2 และ 3 ยกเวน้บริเวณทีดิ่น

ม. 1 - 7 และ

ม. 1 - 9
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ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3

วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลายหรือท้าให้

หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 

และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

ทีด่ินประเภทพัฒนาเมือง ทีด่ินประเภท ม.2

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ 3

 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ์ 3

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3

 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3

      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓

      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3

พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3

 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3

 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3

 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3

50  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ

      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

88  (1) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์ยกเวน้ทีติ่ดตั งบนหลังคา 3

      ดาดฟ้า หรือส่วนหนึง่ส่วนใดบนอาคารซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยูห่รือใช้สอยได้

 (2) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 3

 (3) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้า ยกเวน้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 3

      พลังงานน ้าจากเขือ่นหรือจากอ่างเก็บน ้าขนาดก้าลังการผลิตไม่เกิน 

      15 เมกะวตัต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าแบบสูบกลับ 

      การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าท้ายเขือ่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า

      จากพลังงานน ้าจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลองส่งน ้า

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3

      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง

92 โรงงานห้องเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเยน็ 1 2 และ 3

Nathida_K
CODE4



3

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3
วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้
หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 
และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

ทีด่ินประเภทคลังสินค้า ทีด่ินประเภท อ.2
ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ 3
 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ์ 3

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3
 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต
      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓
      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต
      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3
 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3
 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3
 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3
50  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ
      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3
      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3
วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้
หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 
และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

ทีด่ินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตัง้ถ่ินฐาน ทีด่ินประเภท ก .๑
ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ 3
 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ์ 3

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3
 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋

Nathida_K
CODE4



4

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต
      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓
      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต
      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3
พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3
 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3
 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3
 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3
50  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ
      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3
      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง

92 โรงงานห้องเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเยน็ 1 2 และ 3
99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3

วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้
หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 
และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

ทีด่ินประเภทพัฒนาเกษตรกรรมและการตัง้ถ่ินฐาน ทีด่ินประเภท ก .๒
ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง
อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม

 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ์ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง
อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง
อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม

 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง
      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋ อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม
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ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม
      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓ ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate) หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3

50  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม
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ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

92 โรงงานห้องเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเยน็ 1 2 และ 3 ยกเวน้จ้าพวก 3 ทีตั่ ง

อยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3

วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้

หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 

และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

ทีด่ินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ทีด่ินประเภท อก. 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ 3

 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ์ 3

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3

 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3

      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓

      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3

พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3

 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3

 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3

 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3

50  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ

      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3

      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง

92 โรงงานห้องเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเยน็ 1 2 และ 3

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3

วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้

หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 

และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว
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ทีด่ินประเภทปฏิรูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม ทีด่ินประเภท ปก.

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน จ าพวกที่ หมายเหตุ

7  (1) โรงงานสกัดน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ 3

 (4) โรงงานท้าน ้ามันจากพืช หรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตวใ์ห้บริสุทธิ์ 3

42  (1) โรงงานท้าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวสัดุเคมี ซ่ึงมิใช่ปุย๋ 3

 (2) โรงงานเก็บรักษา ล้าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์ 3

      อันตราย ซ่ึงมิใช่ปุย๋

43  (1) โรงงานท้าปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว ์(Pesticides) 3
      ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

 (2) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุย๋ หรือสารป้องกันหรือก้าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ ๓

      (Pesticides)  ยกเวน้ปุย๋อินทรีย ์และปุย๋เคมีทีไ่ม่มีการใช้แอมโมเนียไนเตรต

      (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)

44 โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ 3

พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซ่ึงมิใช่ใยแก้ว

45  (1) โรงงานท้าสี (Paints) ส้าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเวน้สีน ้า 3

 (2) โรงงานท้าน ้ามันซักเงา น ้ามันผสมสี หรือน ้ายาล้างสี 3

 (3) โรงงานท้าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้ยาหรืออุด 3

48  (4) โรงงานท้าไม้ขีดไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง 3

 (6) โรงงานท้าหมึกหรือคาร์บอนด้า 3

49 โรงงานกล่ันน ้ามันปิโตรเลียม 3

50  (4) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 3

      จากปิโตรเลียมกับวสัดุอืน่แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ

      กับวสัดุอืน่ ยกเวน้แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

91  (2) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซทีเ่ป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมาย 3

      วา่ด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง

92 โรงงานห้องเยน็ทีใ่ช้แอมโมเนียเป็นสารท้าความเยน็ 1 2 และ 3

99 โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปล่ียนลักษณะอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน 3

วตัถุระบิด อาวธุหรือส่ิงอืน่ใดทีม่ีอ้านาจในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้

หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน หรือวตัถุระเบิด 

และรวมถึงส่ิงประกอบของส่ิงดังกล่าว

หมายเหตุ

ล้าดับที ่หมายถึง ล้าดับทีต่ามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน

จ้าพวกที ่หมายถึง จ้าพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
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