
หน้าที่ 1

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการบม่ใบชาหรือใบยาสบู ได้ ได้

2 โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือ

     หลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การต้ม  นึ่ง  หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช ได้ ได้

(2) การกะเทาะเมล็ด  หรือเปลือกเมล็ดพืช ได้ ได้

(3) การอดัปอหรือใบยาสบู ได้ ได้

(5) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช ในไซโล โกดงัหรือคลงัสินค้า ได้

(6) การบด ป่น หรือยอ่ยสว่นตา่งๆ ของพืช  ซึง่มิใชเ่มล็ดพืช หรือหวัพืช ได้

(7) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบง่บรรจผุงถ่าน

     ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว ได้

(8) การเพาะเชือ้เห็ด กล้วยไม้ หรือถัว่งอก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(9) การร่อน  ล้าง คดั หรือแยกขนาดหรือคณุภาพของผลิตผลเกษตรกรรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(10) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี ได้

(11) การฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ได้ ได้

3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัหิน กรวด ทราย หรือดินสําหรับใช้ในการก่อสร้าง

อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(4) ดดูทราย ได้

บัญชีท้ายข้อกาํหนดผังเมืองรวมจังหวัดระยอง

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่



หน้าที่ 2

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

4 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัว์ ซึง่มิใชส่ตัว์นํา้  อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือ

    หลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การฆ่าสตัว์(เฉพาะการดําเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น) ได้ ได้

(2) การถนอมเนือ้สตัว์  โดยวิธีอบ รมควนั ใสเ่กลือ ดอง ตากแห้ง  หรือ

     ทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนือ้สตัว์  มนัสตัว์ หรือหนงัสตัว์หรือ ได้ ได้

     สารที่สกดัจากไขมนัสตัว์หรือกระดกูสตัว์

(5) การบรรจเุนือ้สตัว์หรือมนัสตัว์  หรือผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปจากเนือ้สตัว์

     หรือมนัสตัว์ ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไมไ่ด้ ได้ ได้

(6) การล้าง  ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัว์ หรือ  สว่นหนึ่งสว่นใดของสตัว์ ได้ ได้

(7) การทําผลิตภณัฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เชน่ ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า 

     ไข่ผง  ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแชเ่ย็น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้นมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือ หลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทํานมสดให้ไร้เชือ้ หรือฆ่าเชือ้  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  เชน่ 

     การพาสเจอร์ไรส์  หรือสเตอริไลส์ ได้ ได้ ได้

(6) การทํานมเปรีย้วหรือนมเพาะเชือ้ ได้ ได้ ได้ ได้

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสตัว์นํา้ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง

     ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําอาหารจากสตัว์นํา้และบรรจใุนภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไมไ่ด้ ได้



หน้าที่ 3

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(2) การถนอมสตัว์นํา้โดยวิธีอบ  รมควนั ใสเ่กลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้

     เยือกแข็งฉับพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสตัว์นํา้ หนงั หรือไขมนั สตัว์นํา้ ได้

(5) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสตัว์นํา้ ได้

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไม้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง   หรือหลาย

     อยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผกั พืชหรือผลไม้ และบรรจใุนภาชนะที่ผนึก

     และอากาศเข้าไมไ่ด้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การถนอมผกั พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง  ดอง หรือ ทําให้เยือกแข็ง

     โดยฉับพลนั หรือเหือดแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

9 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเมล็ดพืช หรือหวัพืช อยา่งใดอยา่งหนึ่ง   หรือ

    หลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การส ีฝัด หรือขดัข้าว ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําแป้ง ได้

(3) การป่นหรือบด เมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหวัพืช ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(6) การปอกหวัพืช หรือทําหวัพืชให้เป็นเส้น แวน่ หรือแทง่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

10 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง   หรือหลาย

     อยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําขนมปัง หรือขนมเค็ก ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 4

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(2) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําผลิตภณัฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ดหรือชิน้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

11 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้ตาล ซึง่ทําจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืช

     อื่นที่ให้ความหวานอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทํานํา้เชื่อม ได้ ได้ ได้ ได้

(5) การทํานํา้ตาลก้อน  หรือนํา้ตาลผง ได้ ได้

(7) การทํานํา้ตาลจากนํา้หวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด   หรือพืชอื่นๆซึง่มิใชอ่้อย ได้ ได้ ได้ ได้

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั  ชา  กาแฟ  โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน

    อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําใบชาแห้ง หรือใบชาผง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การคัว่ บด หรือป่นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง ได้ ได้

(3) การทําโกโก้ผง  หรือขนมจากโกโก้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง  หรือขนมจากช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(5) การทําเก็กฮวยผง  ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่นๆ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(6) การทํามะขามอดัเม็ด มะนาวอดัเม็ด หรือผลไม้อดัเม็ด ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(7) การเชื่อมหรือแชอ่ิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้  หรือ

     เปลือกผลไม้ด้วยนํา้ตาล ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(8) การอบหรือคัว่ถัว่หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถัว่หรือเมล็ดผลไม้

     (Nuts)  ด้วยนํา้ตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 5

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(10) การทําลกูกวาดหรือทอฟฟี่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(11)การทําไอศกรีม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอยา่งใด

    อยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(6) การทํานํา้มนัสลดั ได้ ได้ ได้ ได้

(7) การบดหรือป่นเครื่องเทศ ได้ ได้ ได้ ได้

(8) การทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได้ ได้ ได้ ได้

14 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการทํานํา้แข็ง หรือ ตดั ซอย บด หรือยอ่ยนํา้แข็ง ได้

15 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอาหารสตัว์  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง

      ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสตัว์เลีย้ง

     (เฉพาะในบริเวณฟาร์มปศสุตัว์) ได้

17 โรงงานผลิต   เอทิลแอลกอฮอล์ซึง่มิใช ่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซลัไฟต์ใน

     การทําเยื่อกระดาษ ได้

18 โรงงานทําหรือผสมสรุาจากผลไม้ ได้

19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัมอลต์หรือเบียร์ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลาย-

    อยา่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําป่น  หรือบดมอลต์ ได้

(2) การทําเบียร์ (เฉพาะในสถานบริการ) ได้



หน้าที่ 6

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

20 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํา้ดื่ม เครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ นํา้อดัลม

    หรือนํา้แร่ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทํานํา้ดื่ม ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําเครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ ได้ ได้ ได้

(3) การทํานํา้อดัลม ได้ ได้

(4) การทํานํา้แร่ ได้ ได้ ได้ ได้

21 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั ยาสบู ยาอดั ยาเส้น ยาเคีย้วหรือยานตัถุ์

    อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การอบใบยาสบูให้แห้ง หรือการรูดก้านใบยาสบู ได้ ได้

(2) การทําบหุรี่ซิกาแรต  บหุรี่ซิการ์  หรือบหุรี่อื่น ได้ ได้

(3) การทํายาอดั ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคีย้ว ได้ ได้

(4) การทํายานตัถุ์ ได้ ได้

22 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึง่มิใชใ่ยหิน 

(Asbestos) อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(2) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ได้ ได้ ได้

(4) การพิมพ์สิ่งทอ (เฉพาะการพิมพ์สิ่งทอพืน้เมือง) ได้

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอ ซึง่มิใชเ่ครื่องนุ่งหม่

    อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําผลิตภณัฑ์  จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 7

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(2) การทําถงุหรือกระสอบซึง่มิใชถ่งุหรือกระสอบพลาสติก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําผลิตภณัฑ์จากผ้าใบ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การตบแตง่หรือเย็บปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

24 โรงงานถกัผ้า ผ้าลกูไม้ หรือเครื่องนุ่งหม่ด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี

    หรือแตง่สําเร็จ ผ้า ผ้าลกูไม้ หรือเครื่องนุ่งหม่ที่ถกัด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ ได้

25 โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธี ทอ  สาน ถกั หรือผกูให้เป็นปยุซึง่มิใชเ่สื่อ

     หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมนํา้มนั ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

26 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเชือก ตาข่าย แห หรือ อวน อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

     หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การผลิตเชือก ได้ ได้

(2) การผลิต ประกอบ หรือ ซอ่มแซมตาข่าย แห ่หรืออวน และรวมถึงชิน้สว่นหรือ

    อปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้

28 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องแตง่กาย ซึง่มิใชร่องเท้า อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

     หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตดัหรือเย็บเครื่องนุ่งหม่ เข็มขดั ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพนัคอ เนคไท หกูระตา่ย

     ปลอกแขน ถงุมือ ถงุเท้าจากผ้าหนงัสตัว์ ขนสตัว์ หรือวสัดอุื่น ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําหมวก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

33 โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิน้สว่นของรองเท้า ซึง่มิได้ทําจากไม้ยางอบแข็ง ยางอดั

     เข้ารูป หรือพลาสติกอดัเข้ารูป ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 8

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

34 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัไม้ อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลงึกนั ได้

(2) การทําวงกบ ขอบประต ูขอบหน้าตา่ง บานหน้าตา่ง บานประต ูหรือสว่นที่ทํา 

     ด้วยไม้ของอาคาร ได้

35 โรงงานผลิตภาชนะบรรจ ุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่  หวาย  ฟาง  อ้อ  กก  หรือ

     ผกัตบชวา ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

36 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อกอยา่งใดอยา่งหนึ่ง

     หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําภาชนะบรรจ ุเครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึงชิน้สว่นของ

     ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้

(2) การทํารองเท้า ชิน้สว่นของรองเท้า หรือหุน่รองเท้าจากไม้ ได้

(3) การแกะสลกัไม้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้

(5) การทําผลิตภณัฑ์จากไม้ก๊อก ได้ ได้ ได้ ได้

37 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง  หรืออโลหะอื่น

      ซึง่มิใชเ่ครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารูป

      และรวมถึงชิน้สว่นของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้

39 โรงงานผลิตภาชนะบรรจจุากกระดาษทกุชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ 

       (Fiberboard) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 9

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั

(1) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเลม่ทําปก หรือตบแตง่สิ่งพิมพ์ ได้ ได้ ได้ ได้

47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั สบู ่ เครื่องสําอาง  หรือสิ่งปรุงแตง่ร่างกาย  อยา่ง

    ใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(3) การทําเครื่องสําอาง  หรือสิ่งปรุงแตง่ร่างกาย ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทํายาสีฟัน ได้ ได้ ได้ ได้

52 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยาง อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง

    ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทํายางแผ่นในขัน้ต้นจากนํา้ยางธรรมชาติ ซึง่มิใชก่ารทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้ ได้

(2) การหัน่ ผสม รีดให้เป็นแผ่นหรือตดัแผ่นยางธรรมชาติ ซึง่มิใชก่ารทําในสวนยางหรือป่า ได้ ได้ ได้

53 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั ผลิตภณัฑ์พลาสติก  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง

ดงัตอ่ไปนี ้

(9)การล้าง บด  หรือยอ่ยพลาสติก ได้

55 โรงงานผลิตภณัฑ์ เครื่องกระเบือ้งเคลือบ เครื่องปัน้ดินเผา และรวมถึงการเตรียม

     วสัดเุพื่อการดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

56 โรงงานผลิตอิฐ กระเบือ้งหรือทอ่สําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ 

     กระเบือ้งประดบั (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ทอ่หรือยอดปลอ่งไฟ

      หรือวตัถทุนไฟ จากดินเหนียว (เฉพาะผลิตอิฐจากดินเหนียว) ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 10

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

58 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์อโลหะอยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลาย

     อยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสมผลิตภณัฑ์ยิปซมั 

     หรือผลิตภณัฑ์ปนูปลาสเตอร์ ได้

(3) การทําผลิตภณัฑ์จากหิน ได้ ได้ ได้ ได้

61 โรงงานผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซอ่มแซม  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่ทําด้วย

     เหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องมือ

     หรือเครื่องใช้ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

62 โรงงานผลิต ตบแตง่ ดดัแปลง หรือซอ่มแซม  เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง่ภายใน

     อาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเป็นสว่นใหญ่ และรวมถึงสว่นประกอบหรือ

     อปุกรณ์ของเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง่ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

63 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้าง หรือ

     ติดตัง้อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน  ประตนูํา้  ถงันํา้

     หรือปลอ่งไฟ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการตอ่เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซอ่มหม้อนํา้ ได้ ได้ ได้ ได้

(5) การทําสว่นประกอบสําหรับใช้กบัระบบเครื่องปรับอากาศ ได้ ได้



หน้าที่ 11

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

64 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์โลหะ อยา่งใด

     อยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําภาชนะบรรจ ุ ได้ ได้ ได้

(4) การทําตู้หรือห้องนิรภยั ได้ ได้ ได้ ได้

(5) การผลิตภณัฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล โดยใช้ลวดที่ได้มาจากแหลง่ผลิตอื่น

     ซึง่มิใชล่วดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน ได้ ได้ ได้ ได้

(6) การทําขดสปริงเหล็ก สลกั  แป้นเกลียว วงแหวน หมดุยํา้ หรือหลอด

     ชนิดพบัได้ที่ไมท่ําในโรงรีดหรือดงึขัน้ต้น(Primary Rolling or Drawing Mills) ได้ ได้ ได้ ได้

(7) การทําเตาไฟ  หรือเครื่องอุน่ห้องอยา่งอื่น  ซึง่ไมใ่ช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(8) การทําเครื่องสขุภณัฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบ เครื่องทองเหลือง

      สําหรับใช้ในการตอ่ทอ่  หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือทอ่ ได้ ได้ ได้ ได้

(9) การทําเครื่องใช้เล็ก ๆจากโลหะ ได้ ได้ ได้ ได้

(10) การทําผลิตภณัฑ์โลหะสําเร็จรูป  ด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก

      ( Enamelling  Japanning  or  Lacquering ) ชบุ หรือขดั ได้ ได้ ได้ ได้

(11) การอดัเศษโลหะ ได้

(12) การตดั  พบั หรือม้วนโลหะ ได้

(13) การกลงึ เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทัว่ไป ได้

(14) การทําชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์โลหะตาม (1) ถึง (10) ได้ ได้ ได้ ได้

65 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องยนต์ เครื่องกงัหนั และรวม

      ถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องยนต์ หรือเครื่องกงัหนัดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 12

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

66 โรงงานผลิต  ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรับใช้ในการกสิกรรม

      หรือการเลีย้งสตัว์  และรวมถึงสว่นประกอบ หรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัร

      ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

67 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องจกัร  สว่นประกอบหรืออปุกรณ์

      ของเครื่องจกัรสําหรับประดิษฐ์โลหะ  หรือไม้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง

      หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรับโรงเลื่อย  ไส

      ทําเครื่องเรือน  หรือทําไม้วีเนียร์ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทํา ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องกลงึ  เครื่องคว้าน  เครื่องเจาะ

      เครื่องกดั (Milling  Machines) เครื่องเจียน   เครื่องตดั (Shearing

      Machines) หรือเครื่องไส (Shaping  Machines) ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องเลื่อยตดัโลหะด้วยเครื่องยนต์

      หรือเครื่องขดั ได้ ได้ ได้

(4) การทํา  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องทบุโลหะ (Drop  Forges or

      Forging  Machines) ได้ ได้ ได้

(5) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องรีดโลหะ  เครื่องอดัโลหะ หรือ

      เครื่องดงึรีดโลหะ ได้ ได้ ได้

(6) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมเครื่องดนัรีด เครื่องทําให้หลอม

      ละลายหรือเชื่อมโดยไมใ่ช้ไฟฟ้า ได้ ได้ ได้
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โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

(7) การทํา  ดดัแปลง  หรือซอ่มแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจบั (Jigs)

      สําหรับใช้กบัเครื่องมือกล ได้ ได้ ได้

(8) การทําสว่นประกอบ หรืออปุกรณ์สําหรับเครื่องจกัรตาม (1) ถึง (7) ได้ ได้ ได้

68 โรงงานผลิต  ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัรสําหรับอตุสาหกรรม

      กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์  การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภณัฑ์

      ดินเหนียว  การก่อสร้าง  การทําเมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการ

      กลัน่นํา้มนั  และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของเครื่องจกัรดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

69 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบญัชี

      เครื่องจกัรสําหรับระบบบตัรเจาะ เครื่องจกัรสําหรับใช้ในการคํานวณชนิด

      ดิจิตลั หรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบตัิกบัข้อมลู

      ที่เกี่ยวข้องกนั หรืออปุกรณ์ (Digital or Analog Computers or Associated

      Electronic Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม

      ราคาของขาย (Cash  Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องชัง่ซึง่มิใชเ่ครื่องชัง่ที่

      ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์   เครื่องอดัสําเนาซึง่มิใชเ่ครื่องอดัสําเนาด้วย

      การถ่ายภาพ และรวมถึงสว่นประกอบ หรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

70 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องสบูนํา้ เครื่องอดัอากาศหรือ

      ก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยนํา้ดบัไฟ 

      ตู้ เย็นหรือเครื่องประกอบตู้ เย็น เครื่องขายสินค้าอตัโนมตัิ เครื่องล้าง ซกั

      ซกัแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องสง่กําลงักล  เครื่องยก  ปัน้จัน่  ลิฟต์
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      บนัไดเลื่อน  รถบรรทกุ  รถแทรกเตอร์  รถพว่งสําหรับใช้ในการอตุสาหกรรม

      รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอตุสาหกรรม

     อตุสาหกรรม หรือสําหรับใช้ในบ้าน แตผ่ลิตภณัฑ์นัน้ต้องไมใ่ช้พลงังานไฟฟ้า

     และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

71 โรงงานผลิต ประกอบ  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องจกัร หรือผลิตภณัฑ์ที่ระบไุว้

     ในลําดบัที่ 70 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

      หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  เครื่องสบั  หรือบงัคบัไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า

      เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องสง่ หรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้

      บงัคบัไฟฟ้า  หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

72 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องรับวิทย ุ  เครื่องรับโทรทศัน์

      เครื่องกระจายเสียง หรือบนัทกึเสียง เครื่องเลน่แผ่นเสียง เครื่องบนัทกึ

      คําบอก  เครื่องบนัทกึเสียงด้วยเทป เครื่องเลน่หรือเครื่องบนัทกึแถบภาพ

      (วิดิทศัน์) แผ่นเสียง เทปแมเ่หล็กที่ได้บนัทกึเสียงแล้ว เครื่องโทรศพัท์

      หรือโทรเลขชนิดมีสาย หรือไมม่ีสาย เครื่องสง่วิทย ุเครื่องสง่โทรทศัน์

      เครื่องรับสง่สญัญาณ หรือจบัสญัญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภณัฑ์ที่เป็นตวั

      กึ่งนําหรือตวักึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง  (Semi - Conductor or  Related

      Sensitive Semi -  Conductor Devices)  คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์

      อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic

      Capacitors  or  Condensers)เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือ

      หลอดฟลโูรสโคป เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอปุกรณ์

      หรือชิน้สว่นสําหรับใช้กบัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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73 โรงงานผลิต  ประกอบ หรือดดัแปลง เครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไมไ่ด้ระบุ

     ไว้ในลําดบัใด และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

74 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัอปุกรณ์ไฟฟ้า    อยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง 

      ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําอปุกรณ์ติดตัง้ หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures  or  lamp 

   Sockets or receptacles)  สวิตซ์ไฟฟ้า ตวัตอ่ตวันํา (Conductor Connectors)

   อปุกรณ์ที่ใช้กบัสายไฟฟ้าหลอด  หรือเครื่องประกอบสําหรับร้อยสายไฟฟ้า ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทําฉนวนหรือวสัดทุี่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึง่มิใชก่ระเบือ้งเคลือบหรือแก้ว ได้ ได้ ได้ ได้

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเรือ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การตอ่  ซอ่มแซม  ทาสี หรือตอกหมนัเรือในอูต่อ่เรือ นอกจากเรือยาง ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําชิน้สว่นพิเศษสาํหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การเปลี่ยนแปลง  หรือรือ้ทําลายเรือ ได้

77 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัรถยนต์ หรือรถพว่ง  อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือ

     หลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําชิน้สว่นพิเศษ  หรืออปุกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพว่ง ได้ ได้ ได้ ได้

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัจกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยาน

    สองล้อ  อยา่งใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การสร้าง ประกอบ ดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ  จกัรยานยนต์

     จกัรยานสามล้อ หรือจกัรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้
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(2) การทําชิน้สว่นพิเศษ หรืออปุกรณ์สําหรับจกัรยานยนต์  จกัรยานสามล้อ

    หรือจกัรยานสองล้อ ได้ ได้ ได้ ได้

80 โรงงานผลิต ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมล้อเลื่อน ที่ขบัเคลื่อนด้วยแรงคน

    หรือสตัว์ ซึง่มิใชจ่กัรยาน และรวมถึงสว่นประกอบหรืออปุกรณ์ของผลิตภณัฑ์

     ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์

    หรือการแพทย์ อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทํา  ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องมือหรืออปุกรณ์วิทยาศาสตร์

     ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณ์ที่ใช้ในการชัง่ ตวง  วดั  หรือบงัคบัควบคมุ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทํา ประกอบ ดดัแปลง หรือซอ่มแซมเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน

     หรือเครื่องเร่งปรมาณ ู(Cyclotrons) , Betatrons or Accelerators) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออปุกรณ์การแพทย์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

82 โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกบันยัน์ตา  หรือการวดัสายตา  เลนส์ 

     เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอปุกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอดัสําเนา

     ด้วยการถ่ายภาพ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

83 โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬกา  เครื่องวดัเวลา หรือชิน้สว่นของนา ของนาฬกาิ ิ

     หรือเครื่องวดัเวลา ได้ ได้ ได้ ได้

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั เพชร  พลอย  ทอง  เงิน  นาก หรืออญัมณี

     อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําเครื่องประดบัโดยใช้เพชร  พลอย  ไข่มกุ  ทองคํา ทองขาว  เงิน  นาก

     หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
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(2) การทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา  ทองขาว  เงิน  นาก  หรือกะไหลท่อง หรือโลหะ

     ที่มีคา่ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การตดั  เจียระไน  หรือขดัเพชร  พลอย  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณีอื่น ๆ ได้ ได้

85 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของเครื่อง

    ดนตรีดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

86 โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ในการกีฬา  การบริหารร่างกาย

     การเลน่บิลเลียด  โบว์ลิ่ง หรือตกปลา  และรวมถึงชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ของ

     เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดงักลา่ว ได้ ได้ ได้ ได้

87 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั เครื่องเลน่  เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบไุว้

   ในลําดบัอื่น อยา่งใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การทําเครื่องเลน่ ได้ ได้ ได้ ได้

(2) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ได้ ได้ ได้ ได้

(3) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดบัสําหรับการแสดง ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(4) การทําร่ม  ไม้ถือ ขนนก  ดอกไม้เทียม ซิป กระดมุ ไม้กวาด แปลง ตะเกียง 

     โป๊ะตะเกียง  หรือไฟฟ้า  กล้องยาสบู หรือกล้องบหุรี่ หรือไฟแช็ก ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(5) การทําป้าย  ตรา  เครื่องหมาย  ป้ายติดของ  หรือเครื่องโฆษณาสินค้า

     ตราโลหะหรือยางแมพ่ิมพ์ลายฉล ุ(Stencils) ได้ ได้ ได้ ได้ ได้

(6) การทําแหคลมุผม  ช้องผม หรือผมปลอม ได้ ได้ ได้ ได้

90 โรงงานจดัหานํา้  ทํานํา้ให้บริสทุธิ หรือจ ําหน่ายนํ ้ าไปยงัอาคาร หรือโรงงาน์

     อตุสาหกรรม ได้



หน้าที่ 18

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

91 โรงงานบรรจสุินค้าในภาชนะโดยไมม่ีการผลิตอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง 

     ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การบรรจสุินค้าทัว่ไป ได้ ได้ ได้ ได้

92 โรงงานห้องเย็น ได้ ได้ ได้ ได้

93 โรงงานซอ่มรองเท้า หรือเครื่องหนงั ได้ ได้ ได้

94 โรงงานซอ่มเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตวั ได้ ได้ ได้

95 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์   รถพว่ง 

    จกัรยานสามล้อ  จกัรยานสองล้อ หรือสว่นประกอบของยานดงักลา่ว  อยา่ง

     ใดอยา่งหนึ่ง หรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การซอ่มแซมยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือสว่นประกอบของยาน

     ดงักลา่ว ได้ ได้

(2) การซอ่มแซมรถพว่ง  จกัรยานสามล้อ  จกัรยานสองล้อ หรือสว่นประกอบ

     ของยานดงักลา่ว ได้ ได้

(3) การพน่สีกนัสนิม ยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

(4) การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ได้ ได้

96 โรงงานซอ่มนาฬกา  เครื่องวดัเวลา หรือเครื่องประดบัที่ทําด้วย เพชร พลอย ิ

    ทองคํา  ทองขาว เงิน  นาก  หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

97 โรงงานซอ่มผลิตภณัฑ์ที่มิได้ระบกุารซอ่มไว้ในลําดบัใด ได้ ได้ ได้ ได้

98 โรงงานซกัรีด  ซกัแห้ง  ซกัฟอก  รีด  อดั หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งหม่  พรม

    หรือขนสตัว์ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้



หน้าที่ 19

ลําดบัที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

1 2 3 1 2 3 1 2 3

ที่ดินประเภท

ชมุชน ชนบท และเกษตรกรรม อนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่ โรงงานจําพวกที่

100 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัการตบแตง่หรือเปลี่ยนแปลงคณุลกัษณะของ

      ผลิตภณัฑ์ หรือสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์โดยไมม่ีการผลิต อยา่งใดอยา่ง

     หนึ่งหรือหลายอยา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

(3) การลงรัก หรือการประดบั ตบแตง่ด้วยแก้ว  กระจก  มกุ ทอง หรืออญัมณี ได้ ได้ ได้

103 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัเกลืออยา่งใดอยา่งหนึ่ง  หรือหลายอยา่ง

      ดงัตอ่ไปนี ้

(3) การบด หรือป่นเกลือ ได้ ได้ ได้ ได้

    หมายเหตุ           ลําดบัที่            หมายถึง      ลําดบัที่ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน

                                    ได้            หมายถึง      สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ภายใต้บงัคบัของกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน

                            โรงงานจําพวกที่    หมายถึง      จําพวกโรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน
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