เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๓ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญ ญั ติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสอง ของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกวรรคสี่และวรรคห้าของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑) ของวรรคสอง ของข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสอง ของข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ ให้เพิ่มประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้
เป็นประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่หามประกอบกิจการ
หมายเหตุ

๑. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
๒. จําพวกที่ หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ที่ดินประเภทชุมชน
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗
(๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตว
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ์
๑๑ (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน
๑๖ โรงงานตม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอลซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจากกากซัลไฟต
ในการทําเยื่อกระดาษ
๒๗ (๒) โรงงานทําผาน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิไดทําจากพลาสติกลวน ซึ่งมิได
ทําดวยวิธีถักหรือทอ
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว
๓๒ (๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑหรือชิ้นสวนของผลิตภัณฑซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย
หรือรองเทาจากใยแกว
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง
ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides)

จําพวกที่
๓
๓
๓
๓
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ยกเวนจําพวกที่ ๓
เฉพาะปุยอินทรีย
และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต

ลําดับที่

๒
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

จําพวกที่

หมายเหตุ
(Potassium Chlorate)

(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว (Pesticides)

๓

ใหประกอบกิจการได
ยกเวนจําพวกที่ ๓
เฉพาะปุยอินทรีย
และปุยเคมีที่ไมมี
การใชแอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)

๔๔
๔๕
๔๘
๔๙
๕๐

๕๓
๕๗

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห
ยางอีลาสโตเมอร พลาสติก หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมิใชใยแกว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน
(๑) โรงงานทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรดวยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบทอลม

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒ และ ๓
๓
๓

ใหประกอบกิจการได

๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๓) โรงงานผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือการผสมซีเมนต ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ยกเวนที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟา หรือสวนหนึ่งสวนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเขาอยู
หรือใชสอยไดโดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลลแสงอาทิตยไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานความรอน เฉพาะที่ใชเชื้อเพลิง
ประเภทฟอสซิล (Fossil) หรือกาซธรรมชาติ
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา ยกเวนการผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอางเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไมเกิน
๑๕ เมกะวัตต การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟา
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากคลองสงน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ และโรงงานสงหรือจําหนายกาซ
แตไมรวมถึงโรงงานสงหรือจําหนายกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุกาซ แตไมรวมถึงการบรรจุกาซที่เปนน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานหองเย็น
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม พรม
หรือขนสัตว เฉพาะที่มีการฟอกยอมสี
๙๙ โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว

จําพวกที่
๓
๓
๓
๓

๓
๓

๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๑ ๒ และ ๓
๓

หมายเหตุ

๔
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวหรือน้ําทิ้ง ตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว
(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน
(๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ไมใชแลว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผาน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง แตงสําเร็จ
อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด หรือแตงขนสัตว
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไมหรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสราง
ชนิดที่ทําจากเสนใย (Fibre) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fibreboard)
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย ซึ่งมิใชปุย
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใชทา พน หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด
๔๘ (๔) โรงงานทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคารบอนดํา
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
ยกเวนจําพวกที่ ๓
เฉพาะโรงงานบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน
ใหประกอบกิจการได
๓
๓
๓
๓

๓

จําพวกที่
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมายเหตุ

๕
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟลตหรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถานหินหรือลิกไนต
ที่แตงแลว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ
จากปโตรเลียมกับวัสดุอื่น แตไมรวมถึงการผสมผลิตภัณฑจาก
กาซธรรมชาติกับวัสดุอื่น

๕๙
๖๐

๙๙

๑๐๓

(๕) โรงงานกลั่นถานหินในเตาโคกซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซ
หรือเหล็ก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกลาในขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นตนซึ่งมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําใหหมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน
เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว
(๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว
(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใตดิน
(๔) โรงงานทําเกลือใหบริสุทธิ์

จําพวกที่
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓

๓

๓
๓
๓

หมายเหตุ

ยกเวนจําพวกที่ ๓
เฉพาะแอสฟลตติก
คอนกรีต ใหประกอบ
กิจการได

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๓ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ มีนาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เป็ น การสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎกระทรวงให้ ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมจังหวัด พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๖ ในที่ ดิ น ประเภทชุม ชน ที่ ดิ น ประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยแก้ไขข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการโรงงาน ตลอดจนข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการกําหนดที่ว่างตามแนวขนาน
ริมเขตทางหลวงแผ่นดิน และที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งของแม่น้ํา ลําคลอง หรือแหล่งน้ําสาธารณะ เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

