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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ตราด
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๘ ที่ ดิ น ประเภทชุ ม ชน ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย พาณิ ช ยกรรม
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
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(๕) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๖) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๘) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
(๙) กาจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้ อ ก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในที่ ดินประเภทนี้ ไม่ ใ ช้ บัง คับกับ ที่ดินที่ อยู่ ในเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ”
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ตราด
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กาหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่ที่ดนิ
ในบริเวณหมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๒ และหมายเลข ๒.๓ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างอาคาร
หรือโครงสร้างเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมได้ การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เว้นแต่ที่ดินในบริเวณ
หมายเลข ๒.๑ หมายเลข ๒.๒ และหมายเลข ๒.๓ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อสร้างอาคารหรือโครงสร้าง
เพื่อการส่งเสริมการพัฒนาพลังลมได้
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
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(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น
ข้ อ ก าหนดการใช้ ประโยชน์ ที่ดินในที่ ดินประเภทนี้ ไม่ ใ ช้ บัง คับกับ ที่ดินที่ อยู่ ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจาพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ามันและสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ามันเชื้อเพลิง เพื่อการจาหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๔) สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
(๕) เลี้ ย งม้ า โค กระบื อ สุ ก ร แพะ แกะ ห่ า น เป็ ด ไก่ งู จระเข้ หรื อ สั ต ว์ ป่ า
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า
(๖) การทานากุ้ง
(๗) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๘) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
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(๙) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกินกว่า
๕,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑๐) โรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
(๑๑) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๑ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับ นันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรม การอยู่อาศัยซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดิน และมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๖ เมตร การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเท่านั้น”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา
หรื อ บ ารุ ง ป่ า ไม้ สั ต ว์ ป่ า ต้ น น้ า ล าธาร และทรั พ ยากรธรรมชาติ อื่ น ๆ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
และมิใช่การจัดสรรที่ดิน สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๕ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การอยู่อาศัย
หรือประกอบพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเมตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ด าเนิ น การหรื อ ประกอบกิ จ การได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๒ เมตร
แต่ไม่หมายความรวมถึงโครงสร้างสาหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์
หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด หอถังน้า ปล่องเมรุ ปล่องโรงสีข้าว ปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และไซโล
เก็บผลิตผลทางการเกษตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ในพื้นที่บางส่วนของที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ตามรายการ
ดังนี้
ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๘๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๔๗๕ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๒๑๐ เมตร
ด้านตะวันออก จดจุ ด สิ้ น สุ ด ของแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นเหนื อ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้
ในแนวตั้งฉากกับถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑๐๐ เมตร
ด้านใต้
จดจุดสิ้นสุดของแนวเขตที่ดินด้านตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ในแนวขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๑๖๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เป็นระยะ ๗๐ เมตร จนบรรจบกับลารางสาธารณประโยชน์ ฝั่งใต้
ด้านตะวันตก จดจุ ด สิ้ น สุ ด ของแนวเขตที่ ดิ น ด้ า นใต้ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
เป็นระยะ ๘๕ เมตร จนบรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๓๓๘๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนไม่ปรากฏชื่อ เป็นระยะ ๔๗๕ เมตร
ให้ดาเนินการหรือประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ดาเนินการหรือควบคุมโดยภาครัฐได้
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานทาปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
(๒) โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึง
โรงงานส่งหรือจาหน่ายก๊าซที่เป็นน้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
(๓) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
(๔) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย
จากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น”
ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด
พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้อ ๑๓/๑ ให้ โ รงงานที่ไ ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล
ใช้ บั ง คั บ และยั ง ประกอบกิ จ การอยู่ ขยายพื้ น ที่ โ รงงานได้ เ ฉพาะในที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น หรื อ ติ ด ต่ อ
เป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเดิม ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือมีสิทธิครอบครองอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ หรือเป็นพื้นที่ในที่ดินที่เคยเป็น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกิน
หนึ่งเท่าของพื้นที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิม”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๘ ให้เพิ่มประเภท ชนิด และจาพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้
เป็นประเภท ชนิด และจาพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖2
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
ทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
หมายเหตุ

๑. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
๒. จําพวกที่ หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ที่ดินประเภทชุมชน
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
๗
(๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
๓
ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
๓
ใหบริสุทธิ์ ที่ใชสารตัวทําละลายในการสกัด
๘
(๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม
๒ และ ๓
และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได
(๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไมโดยวิธีกวน ตากแหง
๒ และ ๓
ดอง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
๓
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุ
๓
เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย ซึ่งมิใชปุย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว
๓
(Pesticides)

๔๔

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือ
กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

๓

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว

๓

หมายเหตุ

ยกเวนจําพวกที่ ๒ และ ๓ เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๑.๖ ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๒ และ ๓ เฉพาะในบริเวณ
หมายเลข ๑.๖ ใหประกอบกิจการได

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย
และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะปุยอินทรีย
และปุยเคมีที่ไมมีการใชแอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียม
คลอเรต (Potassium Chlorate)
ใหประกอบกิจการได

๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ

๔๘

๔๙
๕๐

๕๘
๘๘

๘๙

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับ
ใชยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน
หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น
แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ
กับวัสดุอื่น
(๑) โรงงานทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสม
ผลิตภัณฑยิปซัม หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวน
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําจากเขื่อน
หรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน ๑๕
เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
แบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
ทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา
โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสง
หรือจําหนายกาซ แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
ที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๒ และ ๓
๓
๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะการประกอบกิจการ
เกี่ยวกับธูป ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะแอสฟลตติก
คอนกรีต ใหประกอบกิจการได

๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปน
น้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน
เชื้อเพลิง
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกลาว
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตาม
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจากโรงงานมาผลิต
เปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธีการผลิต
ทางอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุ
เฉพาะเคมีภัณฑอันตราย ซึ่งมิใชปุย
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับ
ใชยาหรืออุด

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓

๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะผูที่มีใบอนุญาต
คาของเกา ใหประกอบกิจการได

๓

จําพวกที่
๓
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะสีน้ํา
ใหประกอบกิจการได

๔
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม
๔๙
๕๐

โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน
หรือการผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น
แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจากกาซธรรมชาติ
กับวัสดุอื่น
๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน
๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสง
หรือจําหนายกาซ แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
ที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม หรือดัดแปลง เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับ
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกลาว
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตาม
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ทุกลําดับ โรงงานทุกประเภทและชนิด

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะการประกอบกิจการ
๓
เกี่ยวกับธูป ใหประกอบกิจการได
๓
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะแอสฟลตติก
คอนกรีต ใหประกอบกิจการได

๓
๓

๓

๓

จําพวกที่
ทุกจําพวก

ยกเวนจําพวกที่ ๓ เฉพาะผูที่มีใบอนุญาต
คาของเกา ใหประกอบกิจการได

หมายเหตุ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๖ ก

หนา้ ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. ๒๕๕๖ ในที่ดิน
ประเภทชุมชน ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ นั น ทนาการและการรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้
และก าหนดให้ โ รงงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การอยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
และยังประกอบกิจการอยู่สามารถขยายพื้นที่โรงงานได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

