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กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (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 ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) 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
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร
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(๗) กําจัดมูลฝอย”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสิน ค้า ให้ใช้ป ระโยชน์ ที่ ดินเพื่ ออุตสาหกรรม
ที่ ป ระกอบกิ จ การในลั ก ษณะโรงงานตามกฎหมายว่ าด้ วยโรงงาน คลั งสิ น ค้ าเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
ที่ดําเนินการได้ในที่ดินประเภทนี้ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีที่ว่างเป็นพื้นที่สีเขียว
สําหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต เว้นแต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ให้เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคสาม (๑) เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๓) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๕) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา
(๗) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนพิการ”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๐ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่ อาศั ย พาณิ ชยกรรม การท่ องเที่ ยว สถาบั นการศึกษา สถาบั นศาสนา
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดําเนิน การหรือ ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่
ภายในระยะ ๒๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ในท้องที่ตําบลท่าสุด
ตํ าบลนางแล อํ า เภอเมื อ งเชี ย งราย ตํ า บลแม่ คํ า ตํ า บลแม่ จั น ตํ า บลแม่ ไร่ อํ า เภอแม่ จั น และ
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ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย ให้ ดําเนิ น การหรือ ประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่มีความสูงน้อยกว่า ๒๓ เมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(๒) การดําเนินการหรือประกอบกิจการในอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๒ เมตร ภายในระยะ
๒๐๐ เมตร จากริมเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) ในท้องที่ตําบลท่าสุด ตําบลนางแล
อําเภอเมืองเชียงราย ตําบลแม่คํา ตําบลแม่จัน ตําบลแม่ไร่ อําเภอแม่จัน และตําบลเวียงพางคํา
อํ า เภอแม่ ส าย จั ง หวั ด เชี ย งราย ให้ มี ที่ ว่ า งตามแนวขนานริ ม เขตทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๑
(ถนนพหลโยธิน) ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต
สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้เป็นไปตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ดําเนิน การหรือ ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร เว้นแต่
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอุตสาหกรรม การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
(๒) การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบกิ จ การอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามสู ง เกิ น ๑๒ เมตร
ให้มีที่ว่างเป็นพื้นที่สีเขียวสําหรับปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันชนโดยรอบไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของที่ว่าง
ที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนัง
ของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ในท้องที่อําเภอ
เชียงของ อําเภอเชียงแสน และอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกวรรคสามของข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๖
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ข้อ ๕ ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๖ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๒) และ (๓) ของวรรคสี่ ข องข้ อ ๑๔ แห่ ง กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกวรรคห้าของข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๙ ให้เพิ่มประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงนี้
เป็นประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ชนิด และจําพวกของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ

หมายเหตุ

๑. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
๒. จําพวกที่ หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ที่ดินประเภทชุมชน
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗
(๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร
ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ให้บริสุทธิ์
ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
๑๑ (๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์
ในการทําเยื่อกระดาษ
๒๗ (๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจากพลาสติกล้วน
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ
อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์
๓๒ (๒) โรงงานใยแก้ว
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
ชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี วัสดุเคมี หรือวัตถุอันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

ยกเว้นจําพวกที่ ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีที่ไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้

๒
ลําดับที่

๔๔
๔๕

๔๘
๔๙
๕๐

๕๓
๕๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides)

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ
หรือเหล็ก
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน
(๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น

จําพวกที่
หมายเหตุ
๓
ยกเว้นจําพวกที่ ๓
เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยเคมีที่ไม่มี
การใช้แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium
Nitrate) หรือโปแตส
เซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) ให้ประกอบ
กิจการได้
๓
๓

ยกเว้นจําพวกที่ ๓
เฉพาะสีน้ํา ให้ประกอบ
กิจการได้

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๒ และ ๓
๓
๓
๓

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ให้ประกอบกิจการได้

๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๘๘ (๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะที่ใช้เชื้อเพลิง
ประเภทฟอสซิส (Fossil) หรือก๊าซธรรมชาติ
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม
หรือขนสัตว์ เฉพาะที่มีการฟอก ย้อมสี
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใด
ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานอง
เดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกล่าว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือน้ําทิ้งตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์
(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน
(๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ
อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓
๓
๑ ๒ และ ๓
๓
๓

๓
๓
๓
๓
๓
๓

จําพวกที่
๓

หมายเหตุ

๔
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
ชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี วัสดุเคมี หรือวัตถุอันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ

๔๘
๔๙
๕๐

๕๙
๙๙

๑๐๓

(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ
หรือเหล็ก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด หรือสิ่งอื่นใด
ที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานอง
เดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกล่าว
(๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์
(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน
(๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์

จําพวกที่
๓
๓
๓
๓

หมายเหตุ

๓
๓
๓

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
สีน้ํา ให้ประกอบกิจการได้

๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

๓
๓
๓

๓
๓
๓

ยกเว้นจําพวกที่ ๓ เฉพาะ
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ให้ประกอบกิจการได้

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในที่ดินประเภทชุมชน
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว และที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

