เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย
กฎกระทรวงนี้ เว้นแต่พื้นที่ที่อยู่ในแนวเขตดังต่อไปนี้ ให้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของที่ดินนั้น ๆ
ตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ โดยไม่อยู่ในบังคับการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(๑) เขตพระราชฐาน
(๒) พื้นที่ที่ได้ใช้หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร
(๓) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(๔) ท้องที่ที่มีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหรือผังเมืองรวมชุมชน
(๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เฉพาะที่ดินที่เป็นของรัฐหรือที่รัฐจัดซื้อหรือเวนคืนจากเจ้าของที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดิน
ข้อ ๒ การวางและจัดทําผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม
ในบริ เ วณแนวเขตตามข้ อ ๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ข้อ ๓ ผั ง เมื อ งรวมตามกฎกระทรวงนี้ มี น โยบายและมาตรการเพื่ อ จั ด ระบบการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางทางการค้าในระดับภูมิภาค
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับบทบาทของชุมชน
(๓) ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและบริ ก ารสาธารณะให้ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เ ป็ น
เมืองน่าอยู่และมีความปลอดภัย
(๔) อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นเมืองท่องเที่ยว
(๕) อนุรักษ์แหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์
(๖) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๔ การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม ให้เป็นไปตามแผนผังกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จําแนกประเภท และรายการประกอบแผนผังท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ตามแผนผั ง กํ า หนดการใช้ ป ระโยชน์ ท่ี ดิ น ตามที่ ไ ด้ จํ า แนก
ประเภทท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้
(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๑ ที่กําหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชุมชน
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๙ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
(๕) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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(๖) ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๖.๑ ถึ ง หมายเลข ๖.๑๔ ที่ กํ า หนดไว้ เ ป็ น สี เ ขี ย วอ่ อ น
มีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้
(๗) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดิน
ประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๘) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไว้เป็นสีน้ําตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ข้อ ๖ 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 สําหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า
ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ข้อ ๗ ที่ ดิ น ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม การอยู่ อ าศั ย สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ศาสนา สถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ที่ดินประเภทนี้ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข
๒.๑๙ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
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(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑๕
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๔ และหมายเลข ๒.๗
ที่ ดิ น ประเภทนี้ ในบริ เ วณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการ
ได้ ใ นอาคารที่ มี ค วามสู ง ไม่ เ กิ น ๑๐ เมตร แต่ ไ ม่ ห มายความรวมถึ ง โครงสร้ า งสํ า หรั บ ใช้ ใ น
การส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด การวัดความสูง
ของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด และห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่
(๙) กําจัดมูลฝอย
(๑๐) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า
ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
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ข้อ ๘ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และ
รักษาสภาพแวดล้อม สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย
(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๗) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๘) การอยู่อาศัยประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
(๙) สนามกอล์ฟ
(๑๐) กําจัดมูลฝอย
(๑๑) ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ
ข้อ ๙ 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
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
การท่องเที่ยว พาณิชยกรรม การอยู่อาศัย เกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น
ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อการจําหน่าย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘ ก
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(๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๖) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
(๗) การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ข้อ ๑๐ ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย
ที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เท่านั้น
ข้อ ๑๑ ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ป่ า ไม้ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ การสงวนและคุ้ ม ครอง
ดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่ อ การอยู่ อ าศั ย เกษตรกรรมหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม การสาธารณู ป โภค
หรือสาธารณประโยชน์ เท่านั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ให้ดําเนินการหรือประกอบกิจการได้
ในอาคารที่มีขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร แต่ไม่หมายความรวมถึง
โครงสร้างสําหรับใช้ในการส่งกระแสไฟฟ้า รับส่งสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ หรือสัญญาณสื่อสารทุกชนิด
การวั ด ความสู ง ของอาคารให้ วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ า งถึ ง พื้ น ดาดฟ้ า สํ า หรั บ อาคารทรงจั่ ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) คลังน้ํามัน สถานที่เก็บรักษาน้ํามัน ลักษณะที่สาม สถานีบริการน้ํามันประเภท ก
สถานีบริการน้ํามันประเภท ข สถานีบริการน้ํามันประเภท ค ลักษณะที่สอง สถานีบริการน้ํามันประเภท จ
ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ํามันประเภท ฉ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อการจําหน่าย
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(๒) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๔) จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม
(๕) จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
ข้อ ๑๒ ที่ ดิ น ประเภทที่ โ ล่ ง เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
เพื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การประมง
การชลประทาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
เขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบํารุงป่าไม้ สัตว์ป่า
ต้นน้ํา ลําธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
ข้อ ๑๓ ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณคดี การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น
ข้อ ๑๔ ที่ดินในเขตโบราณสถาน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ข้อ ๑๕ ให้ ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การก่ อ สร้ า งอาคารหรื อ การประกอบกิ จ การ
ในเขตผังเมืองรวมปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ดินประเภทชุมชน
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร
๓
ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
๓
ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
๓
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
๓
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
๓
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ
๓
อัดให้เป็นลายนูนหรือเคลือบสีหนังสัตว์
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์
๓
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
๓
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
๓
ชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๓
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
๓
อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
๓
ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
๓
หรือสัตว์ (Pesticides) ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
๓
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นสีน้ํา
๓
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
๓
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
๓
๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
๓
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
๓

หมายเหตุ

๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
๕๐ (๒) โรงงานทํากระดาษแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ยกเว้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ
หรือเหล็ก แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทํา
ในสวนยางหรือป่า
(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ
ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
จากคลองส่งน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

จําพวกที่
๓
๓
๓
๓

๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๓
๓
๓

๓

๓
๓

๓

หมายเหตุ

๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
หมายเหตุ
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
๓
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น
๑ ๒ และ ๓
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
๓
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
๓
เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
หมายเหตุ
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร
๓
ยกเว้นบริเวณ
ตัวทําละลายในการสกัด
หมายเลข ๒.๑๕
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
๓
ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๓
ยกเว้นบริเวณ
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
๓
หมายเลข ๒.๑๕
อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
๓
ยกเว้นบริเวณ
ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต
หมายเลข ๒.๑๕
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium Chlorate)
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
๓
หรือสัตว์ (Pesticides) ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
๓
ยกเว้นบริเวณ
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
หมายเลข ๒.๑๕
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นสีน้ํา
๓
ยกเว้นบริเวณ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
๓
หมายเลข ๒.๑๕
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
๓
๔๘ (๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
๓
ยกเว้นบริเวณ
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
๓
หมายเลข ๒.๑๕
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
๓
ยกเว้นบริเวณ
หมายเลข ๒.๑๕

๔
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
หมายเหตุ
๕๐ (๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
๓
ยกเว้นบริเวณ
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
หมายเลข ๒.๑๕
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ยกเว้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
๓
ยกเว้นบริเวณ
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
หมายเลข ๒.๑๕
ในทํานองเดียวกับ เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตกรรม ในบริเวณหมายเลข ๒.๑๖ หมายเลข ๒.๑๗ และหมายเลข ๒.๑๙
จากแนวเขตอุทยานประวัติศาสต์ศรีเทพ ในระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
หมายเหตุ
ทุก โรงงานทุกประเภทและชนิด
๓
ลําดับ
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
จําพวกที่
หมายเหตุ
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
๒ และ ๓
๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
๓
(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
๓
(๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
๒ และ ๓
(๔) โรงงานดูดทราย
๓
(๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง
๒
๕ (๑) โรงงานทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง เช่น
๒ และ ๓
การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน
๓
(๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย
๓
(๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม
๒ และ ๓
(๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
๒ และ ๓
(๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
๒ และ ๓
๖ (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
๒ และ ๓
อากาศเข้าไม่ได้
(๒) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
๒ และ ๓
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
๒ และ ๓
(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน
๒ และ ๓
หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๒ และ ๓

๕
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว
(๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ
เติมไฮโดรเจน
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร
๘ (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ
ในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม
(๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง
(๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) โรงงานคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) โรงงานเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง
(๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) โรงงานทําไอศกรีม
๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู
(๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๓) โรงงานทําแป้งเชื้อ
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๖
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๔) โรงงานทําน้ําส้มสายชู
(๕) โรงงานทํามัสตาร์ด
(๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด
(๗) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์
(๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์
ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์
ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
๑๙ (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) โรงงานทําเบียร์
๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น
(๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) โรงงานทํายานัตถุ์
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ
เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซึ่งมิใช่ใยหิน
(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน
(๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน
(๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน
๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ
หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
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๗
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่
๒๖ (๑) โรงงานผลิตเชือก
(๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๗ (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็งซึ่งมิได้ทําจากไม้ก๊อก
ยาง หรือพลาสติก ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจากพลาสติกล้วน
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยาง
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธี
ถักหรือทอ
๒๘ (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทําหมวก
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ
อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์
๓๒ (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย
หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
(๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย
หรือรองเท้าจากใยแก้ว
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) โรงงานทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
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(๓) โรงงานแกะสลักไม้
(๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
(๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
ชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์
๒ และ ๓
(Fibreboard)
(๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง
๓
หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง ๒ และ ๓
(๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
๒ และ ๓
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ
๓
(๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๓
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
๓
อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
(๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์
๓
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช
๓
หรือสัตว์
(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุ๋ย หรือสารป้องกัน
๓
หรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว์ป้องกัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
๓
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
๓
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
๓
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
๓
(๑) โรงงานผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการ
๓
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(๒) โรงงานผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา
๓
รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
(๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง
๓
หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ ของร่ายกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

หมายเหตุ

๙
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับ
ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น
๔๗ (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์
สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์
หรือไขมันสัตว์
(๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) โรงงานทํายาสีฟัน
๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร
(๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวทําให้เปียกน้ํา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
(Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrans) ผลิตภัณฑ์สําหรับ
ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว์
หรือพลาสติกที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๕) โรงงานทําเทียนไข
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้
(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร
(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
(๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า
(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน
(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา
(Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์
สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง
(Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film,
Paper or Cloth)
(๑๓) การทําถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
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๑๐
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ
หรือเหล็ก แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทํา
ในสวนยางหรือป่า
(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ
ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา
หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑
จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
๕๓ (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม
(๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก
(๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
(๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง
หรือรูปทรงต่าง ๆ
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน
(๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า
(๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น
(๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ
ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
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๑๑
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานทําใยแร่
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน
(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives)
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา
ถังน้ํา หรือปล่องไฟ
(๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
(๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา
(๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ
(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย
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๑๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก
แหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา
หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง
สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(๙) โรงงานทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก
(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ
(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้
ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ
เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์
หรือเครื่องขัด
(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
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(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
(๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือ
ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม
หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อกหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง
ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้
บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
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เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
Variable Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้
ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน
(๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp
Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor
Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ
สําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
(๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา
หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๕ (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
(๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
๗๖ (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า
หรือกระเช้าไฟฟ้า
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ
รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
๗๗ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถพ่วง
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
๗๘ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
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๗๙ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ
เรือโฮเวอร์คราฟท์
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน
เครื่องเบตาตรอนหรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons
or Accelerators)
(๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี
(๒) โรงงานทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(๓) โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย
การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๘๗ (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
(๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
(๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
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(๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่
หรือไฟแช็ก
(๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับอื่น
(๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด
๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
จากคลองส่งน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ (๑) โรงงานบรรจุสินค้าทั่วไป
(๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๕ (๓) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลี่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม
หรือขนสัตว์
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร
ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
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๑๗
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๐๐ (๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๔) โรงงานขัด
(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา
(Steam Generating)
๑๐๓ (๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์
(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน
(๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ
(๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์
๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ
ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัย
แหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีก
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล
ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการบ่มใบชาหรือใบยาสูบ
๒ (๑) โรงงานต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) โรงงานกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) โรงงานอัดปอหรือใบยาสูบ
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๑๘
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๔) โรงงานหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
(๕) โรงงานเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล
โกดัง หรือคลังสินค้า
(๖) โรงงานบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืชซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๗) โรงงานเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่าน หรือแบ่งบรรจุ
ผงถ่านที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
(๘) โรงงานเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) โรงงานร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
(๑๐) โรงงานถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
(๒) โรงงานขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
(๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) โรงงานดูดทราย
(๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง
๔ (๑) โรงงานฆ่าสัตว์
(๒) โรงงานถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทําน้ํามัน
หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์หรือผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์
หรือมันสัตว์ในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(๖) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม
ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น
๕ (๑) โรงงานทํานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น
การพาสเจอร์ไรส์หรือสเตอริไลส์
(๒) โรงงานทํานมสดจากนมผงและไขมัน
(๓) โรงงานทํานมข้น นมผง หรือนมระเหย
(๔) โรงงานทําครีมจากน้ํานม
(๕) โรงงานทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(๖) โรงงานทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
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๑๙
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๖ (๑) โรงงานทําอาหารจากสัตว์น้ําและบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้าไม่ได้
(๒) โรงงานถนอมสัตว์น้ําโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง
หรือทําให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์น้ํา หนัง หรือไขมันสัตว์น้ํา
(๔) โรงงานสกัดน้ํามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ํา หรือการทําน้ํามัน
หรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ําให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ํา
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช สัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(๒) โรงงานอัดหรือป่นกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ํามันออกแล้ว
(๓) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการ
เติมไฮโดรเจน
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานทําเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ํามันผสมสําหรับปรุงอาหาร
๘ (๑) โรงงานทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุ
ในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้
(๒) โรงงานถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทําให้
เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
๙ (๑) โรงงานสี ฝัด หรือขัดข้าว
(๒) โรงงานทําแป้ง
(๓) โรงงานป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๕) โรงงานผสมแป้งหรือเมล็ดพืช
(๖) โรงงานปอกหัวพืชหรือทําหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง
๑๐ (๑) โรงงานทําขนมปังหรือขนมเค้ก
(๒) โรงงานทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
๑๑ (๑) โรงงานทําน้ําเชื่อม
(๒) โรงงานทําน้ําตาลทรายแดง
(๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(๕) โรงงานทําน้ําตาลก้อนหรือน้ําตาลผง
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
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หมายเหตุ

๒๐
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๒ (๑) โรงงานทําใบชาแห้งหรือใบชาผง
(๒) โรงงานคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทํากาแฟผง
(๓) โรงงานทําโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(๔) โรงงานทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) โรงงานทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) โรงงานทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด
(๗) โรงงานเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้
หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ําตาล
(๘) โรงงานอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ําตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(๙) โรงงานทําหมากฝรั่ง
(๑๐) โรงงานทําลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(๑๑) โรงงานทําไอศกรีม
๑๓ (๑) โรงงานทําผงฟู
(๒) โรงงานทําเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(๓) โรงงานทําแป้งเชื้อ
(๔) โรงงานทําน้ําส้มสายชู
(๕) โรงงานทํามัสตาร์ด
(๖) โรงงานทําน้ํามันสลัด
(๗) โรงงานบดหรือป่นเครื่องเทศ
(๘) โรงงานทําพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง
๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือตัด ซอย บด
หรือย่อยน้ําแข็ง
๑๕ (๑) โรงงานทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับสัตว์เลี้ยง
(๒) โรงงานป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์
ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยสําหรับทําหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์
ในการทําเยื่อกระดาษ
๑๘ โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
๑๙ (๑) โรงงานทําป่น หรือบดมอลต์
(๒) โรงงานทําเบียร์
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๒๑
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

ลําดับที่
๒๐ (๑) โรงงานทําน้ําดื่ม
(๒) โรงงานทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๓) โรงงานทําน้ําอัดลม
(๔) โรงงานทําน้ําแร่
๒๑ (๑) โรงงานอบใบยาสูบให้แห้งหรือการรูดก้านใบยาสูบ
(๒) โรงงานทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อื่น
(๓) โรงงานทํายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว
(๔) โรงงานทํายานัตถุ์
๒๒ (๑) โรงงานหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว กรอ
เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย ซึ่งมิใช่ใยหิน
(๒) โรงงานทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสําหรับการทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน
(๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน
(๔) โรงงานพิมพ์สิ่งทอ ซึ่งมิใช่ใยหิน
๒๓ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(๒) โรงงานทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(๔) โรงงานตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสี
หรือแต่งสําเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุยซึ่งมิใช่เสื่อ
หรือพรมที่ทําด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ํามัน
๒๖ (๑) โรงงานผลิตเชือก
(๒) โรงงานผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรืออวน
และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๒๗ (๑) โรงงานทําพรมน้ํามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็งซึ่งมิได้ทําจากไม้ก๊อก
ยาง หรือพลาสติก ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๒) โรงงานทําผ้าน้ํามันหรือหนังเทียมซึ่งมิได้ทําจากพลาสติกล้วน
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๓) โรงงานทําแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยาง
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๔) โรงงานทําสักหลาด ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๕) โรงงานทําผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๖) โรงงานทําวัสดุจากเส้นใยสําหรับใช้ทําเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
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๒๒
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๗) โรงงานผลิตเส้นใยหรือปุยใยจากวัสดุที่ทําจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่งมิใช่ทําด้วยวิธีถักหรือทอ
(๘) โรงงานทําด้ายหรือผ้าใบสําหรับยางนอกล้อเลื่อน ซึ่งมิใช่ทําด้วย
วิธีถักหรือทอ
๒๘ (๑) โรงงานตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทําหมวก
๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งสําเร็จ
อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์
๓๑ โรงงานทําพรมหรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์
๓๒ (๑) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย
หรือรองเท้าจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม
(๒) โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกาย
หรือรองเท้าจากใยแก้ว
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้าซึ่งมิได้ทําจากไม้ ยางอบแข็ง
ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป
๓๔ (๑) โรงงานเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น
ที่คล้ายคลึงกัน
(๒) โรงงานทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
หรือส่วนประกอบที่ทําด้วยไม้ของอาคาร
(๓) โรงงานทําไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด
(๔) โรงงานทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้
(๕) โรงงานถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้
(๖) โรงงานเผาถ่านจากไม้
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก
หรือผักตบชวา
๓๖ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) โรงงานทํารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าจากไม้
(๓) โรงงานแกะสลักไม้
(๔) โรงงานทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก
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๒๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง
หรืออโลหะอื่นซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
(๒) โรงงานทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้าง
ชนิดที่ทําจากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard)
๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์
(Fibreboard)
๔๐ (๑) โรงงานฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็ง
หรือการอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อกระดาษ หรือกระดาษแข็ง
๔๑ (๑) โรงงานพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ทําปก
หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
(๒) โรงงานทําแม่พิมพ์โลหะ
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย ซึ่งมิใช่ปุ๋ย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกัน หรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides)
(๓) โรงงานบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพื่อผสมทําปุ๋ยหรือสารป้องกัน
หรือกําจัดศัตรูพืช หรือสัตว์
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
๔๕ (๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
๔๖ (๑) โรงงานผลิตวัตถุที่รับรองไว้ในตํารายาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(๒) โรงงานผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ บําบัด บรรเทา
รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
(๓) โรงงานผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง
หรือการกระทําหน้าที่ใด ๆ ของร่ายกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ

จําพวกที่
๓

๓
๓
๒ และ ๓
๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓
๓

หมายเหตุ

๒๔
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสําหรับ
ใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
โรคศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น
๔๗ (๑) โรงงานทําสบู่ วัสดุสังเคราะห์สําหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์
สําหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์สําหรับชําระล้างหรือขัดถู
(๒) โรงงานทํากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ํามันพืชหรือสัตว์
หรือไขมันสัตว์
(๓) โรงงานทําเครื่องสําอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(๔) โรงงานทํายาสีฟัน
๔๘ (๑) โรงงานทํายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสําหรับตบแต่งอาคาร
(๒) โรงงานทํายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่น
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นตัวทําให้เปียกน้ํา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทําให้ซึมเข้าไป
(Wetting Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์สําหรับ
ใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) ที่ทําจากพืช สัตว์
หรือพลาสติกที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์
สําหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cements)
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๕) โรงงานทําเทียนไข
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้
(๘) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร
(๙) โรงงานทําหัวน้ํามันระเหย (Essential oils)
(๑๐) โรงงานทําครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า
(๑๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ําหรือกันความร้อน
(๑๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้กับโลหะ น้ํามัน หรือน้ํา
(Metal, Oil or Water Treating Compounds) ผลิตภัณฑ์
สําเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง
(Prepared Photo - Chemical Materials or Sensitized Film,
Paper or Cloth)
(๑๓) โรงงานทําถ่านกัมมันต์ (Activateed Carbon)
๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
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๒๕
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๐ (๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น
(๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ
หรือเหล็ก แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอื่น
๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน สําหรับยานพาหนะ
ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
๕๒ (๑) โรงงานทํายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ํายางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทํา
ในสวนยางหรือป่า
(๒) โรงงานหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยางธรรมชาติ
ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า
(๓) โรงงานทํายางแผ่นรมควัน การทํายางเครป ยางแท่ง ยางน้ํา
หรือการทํายางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ยางนอกจากที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๕๑
จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
๕๓ (๑) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(๒) โรงงานทําเสื่อหรือพรม
(๓) โรงงานทําเปลือกหุ้มไส้กรอก
(๔) โรงงานทําภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
(๕) โรงงานทําพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับใช้เป็นฉนวน
(๗) โรงงานทํารองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า
(๘) โรงงานอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น
(๙) โรงงานล้าง บด หรือย่อยพลาสติก
๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสําหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ
กระเบื้องประดับ (Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ
ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจากดินเหนียว
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๒๖
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๕๗ (๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
๕๘ (๑) โรงงานทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม
หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานทําใยแร่
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากหิน
(๔) โรงงานทําผลิตภัณฑ์สําหรับขัดถู (Abrasives)
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos)
(๖) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์
๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ
รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ที่ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
๖๓ (๑) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ํา
ถังน้ํา หรือปล่องไฟ
(๒) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(๓) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการต่อเรือ
(๔) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้ในการสร้างหรือซ่อมหม้อน้ํา
(๕) โรงงานทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
๖๔ (๑) โรงงานทําภาชนะบรรจุ
(๒) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
(๓) โรงงานทําผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(๔) โรงงานทําตู้หรือห้องนิรภัย
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๒๗
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๕) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดที่ได้มาจาก
แหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิลที่หุ้มด้วยฉนวน
(๖) โรงงานทําขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ํา
หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ทําในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (Primary Rolling
or Drawing Mills)
(๗) โรงงานทําเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่นซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(๘) โรงงานทําเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง
สําหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(๙) โรงงานทําเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
(๑๐) โรงงานทําผลิตภัณฑ์โลหะสําเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบหรือลงรัก
(Enamelling Japanning or Lacquering) ชุบ หรือขัด
(๑๑) โรงงานอัดเศษโลหะ
(๑๒) โรงงานตัด พับ หรือม้วนโลหะ
(๑๓) โรงงานกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
(๑๔) โรงงานทําชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑) ถึง (๑๐)
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับใช้
ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว
๖๗ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย ไส
ทําเครื่องเรือนหรือทําไม้วีเนียร์
(๒) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ
เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด
(Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์
หรือเครื่องขัด
(๔) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop Forges or
Forging Machines)
(๕) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ
หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๖) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด เครื่องทําให้หลอมละลาย
หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(๗) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ (Jigs)
สําหรับใช้กับเครื่องมือกล
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๒๘
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๘) โรงงานทําส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สําหรับเครื่องจักรตาม (๑) ถึง (๗)
๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร สําหรับอุตสาหกรรม
กระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์หรือ
ผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม
หรือการกลั่นน้ํามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ดังกล่าว
๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ในการคํานวณ
ชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สําหรับปฏิบัติกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers or
Associated Electronic Data Processing Equipment or Accessories)
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่ง
ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดสําเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ
ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง
ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม
หรือสําหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้า เครื่องสําหรับใช้
บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
บันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว
เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ
เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์
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๒๙
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor
or Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or
Variable Electronic Capacitorsor or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้
ระบุไว้ในลําดับใด และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๔ (๑) โรงงานทําหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(๒) โรงงานทําลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน
(๓) โรงงานทําอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (Fixtures or lamp
Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนํา (Conductor
Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ
สําหรับร้อยสายไฟฟ้า
(๔) โรงงานทําฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
(๕) โรงงานทําหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกําเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ํา
หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๗๕ (๑) โรงงานต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือนอกจากเรือยาง
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
(๓) โรงงานเปลี่ยนแปลงหรือรื้อทําลายเรือ
๗๖ (๑) โรงงานสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถที่ใช้ในการรถไฟ รถรางไฟฟ้า
หรือกระเช้าไฟฟ้า
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถที่ใช้ในการรถไฟ
รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
๗๗ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถพ่วง
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
๗๘ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์
จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ
หรือจักรยานสองล้อ
๗๙ (๑) โรงงานสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
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๓๐
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๒) โรงงานทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับอากาศยานหรือ
เรือโฮเวอร์คราฟท์
๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อน
ด้วยแรงคนหรือสัตว์ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
๘๑ (๑) โรงงานทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ในห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(๒) โรงงานทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน
เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons , Betatrons
or Accelerators)
(๓) โรงงานทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตา เลนส์
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทํางาน หรือเครื่องอัดสําเนา
ด้วยการถ่ายภาพ
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือเครื่องวัดเวลา
๘๔ (๑) โรงงานทําเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน
นาก หรืออัญมณี
(๒) โรงงานทําเครื่องใช้ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(๓) โรงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) โรงงานเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) โรงงานทําดวงตราหรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น
๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย
การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว
๘๗ (๑) โรงงานทําเครื่องเล่น
(๒) โรงงานทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) โรงงานทําเครื่องเพชรหรือพลอยหรือเครื่องประดับสําหรับการแสดง
(๔) โรงงานทําร่ม ไม้ถือขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง
ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่
หรือไฟแช็ก

จําพวกที่
๒ และ ๓
๒ และ ๓

๒ และ ๓
๒ และ ๓

๒ และ ๓
๒ และ ๓

๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒
๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓

๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
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๓๑
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๕) โรงงานทําป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ หรือเครื่องโฆษณาสินค้า
ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) โรงงานทําแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
(๗) โรงงานทําผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลําดับใด
๘๘ (๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
จากคลองส่งน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําให้บริสุทธิ์ หรือจําหน่ายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
๙๑ (๑) โรงงานบรรจุสินค้าทั่วไป
(๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิง
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๒ โรงงานห้องเย็น
๙๕ (๑) โรงงานซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว
(๒) โรงงานซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๓) โรงงานพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลําดับใด
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม พรม
หรือขนสัตว์

จําพวกที่
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๒ และ ๓
๓

๓
๓

๓
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ลําดับที่
๙๙

๑๐๐

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๓๒
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธ
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
(๑) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบสี
(๒) โรงงานทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ํามันเคลือบเงาอื่น
(๔) โรงงานขัด
(๕) โรงงานชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing)
(๖) โรงงานอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment)
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียของชุมชน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและหรือจําหน่ายไอน้ํา
(Steam Generating)
(๑) โรงงานทําเกลือสินเธาว์
(๒) โรงงานสูบหรือการนําน้ําเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน
(๓) โรงงานบดหรือป่นเกลือ
(๔) โรงงานทําเกลือให้บริสุทธิ์
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ํา (Boiler) หรือหม้อต้ม
ที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนําความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับบันทึกข้อมูล เสียง หรือภาพ
ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัย
แหล่งแสงที่มีกําลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ
แถบบันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพและเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ้ําได้อีก
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ

ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกที่ หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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๓
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รายการประกอบแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดนิ ตามที่ไดจําแนกประเภททายกฎกระทรวง
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
การใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
ทายกฎกระทรวง ตามที่กําหนดไวในขอ ๕ คือ
๑. ที่ ดิ น ในบริ เ วณหมายเลข ๑.๑ ถึ ง หมายเลข ๑.๒๑ ที่ กํ า หนดไว เ ป น สี ช มพู ให เ ป น
ที่ดินประเภทชุมชน มีรายการดังตอไปนี้
๑.๑ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเสนตรง
ที่ลากจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕
บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ เปน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงใต บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๐๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕ เปนระยะ
๑,๕๐๐ เมตร และเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕ บรรจบกับ
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข

๒
๒๐๐๕ เป น ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร จนบรรจบกั บ เส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑
ฟากตะวันตก
๑.๒ ดานเหนือ
จดเสน ตั้ง ฉากกับ จุด ซึ่ง อยู บ นทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางกลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร และเขตทหาร
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ เ ริ่ ม จากจุ ด ซึ่ ง อยู บ นเส น ตั้ ง ฉากกั บ จุ ด ซึ่ ง อยู บ น
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออก เปนระยะ ๑,๔๕๐ เมตร ไปทางทิศใตจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๐ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ ไปทาง
ทิศตะวัน ออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ เปน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศใต
จนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๗ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
เป น ระยะ ๔,๑๕๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จ นบรรจบกั บ จุ ด ซึ่ ง อยู บ นเส น ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับคลองสงน้ําชลประทาน ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
จนบรรจบกับแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ที่ จุ ดซึ่ งทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๒๑ บรรจบกั บทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๑๒
(ตอนเลี่ยงเมือง) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๘๕๐ เมตร
และเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูบนเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
กับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวง
แผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ ที่ จุ ด ซึ่ ง ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศ ตะวั น ตกเฉีย งเหนือตามแนวทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒ เปน ระยะ
๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับจุดซึ่งอยูบนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร

๓
๑.๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๖
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ ฟากเหนือ
และฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๖ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําหนาว
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ ฟากใตและ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
๑.๔ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข ๑๒
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาคอ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ ทุ ง แสลงหลวง ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๑๒ ฟากใต และถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
๑.๕ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลทาพล ระหวางหลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๑
กับหลักเขตที่ ๒
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลทาพล ระหวางหลักเขตที่ ๒ กับหลักเขตที่ ๓
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลทาพล ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลทาพล ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๖
๑.๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑

๔
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมป รากฏชื่อ และเสน ขนานระยะ
๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
๑.๗ ดานเหนือ
จดเส น ตั้ ง ฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑
เป น ระยะ ๓๐๐ เมตร เส น ขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๑๕ ฟากเหนื อ และเสนตั้งฉากกับริ มฝ งแมน้ํ าปาสัก ฝ งตะวันออก ที่ จุ ดซึ่ งเส นขนานระยะ
๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๑๕ บรรจบกับริมฝงแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต เปนระยะ ๗๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ําปาสัก ซึ่งเปน
เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๖ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๖
บรรจบกับทางหลวงชนบทหมายเลข พช. ๕๐๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๒๖ เป น ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ใต จนบรรจบกั บ ทางหลวงชนบท
พช. ๔๐๓๓ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท พช. ๔๐๓๓ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท
พช.ถ ๑๑๔ – ๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๔๐๓๓ เปนระยะ ๓๓๐ เมตร
ซึ่ง เปน เสน ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับกึ่งกลางแมน้ําปาสัก เสน ตรงที่ลากตอจากเสน ขนานระยะ
๕๐๐ เมตร กับ กึ่ ง กลางแมน้ํา ปาสัก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวเสนขนานระยะ ๔๓๐ เมตร
กั บศู นย กลางทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๒๔๗๘ และเส น ขนานระยะ ๔๓๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลาง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘
ดานใต
จด เ ส น ตั้ ง ฉ ากกั บ ทางห ลว ง แผ น ดิ น ห ม ายเ ลข ๒ ๔๗๘
ฟากตะวันออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๔๗๘ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร เสนที่ลากตอจากเสน ตั้ง ฉากกับทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๔๗๘ ฟากตะวัน ออก
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบแมน้ําปาสัก เปนระยะ ๓๕๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่ ง เป น เส น ตั้ ง ฉากกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๔๗๘ ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต

๕
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
จนบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๖๘๐ เมตร เขตทหาร และเสนตรงที่ตอจาก
แนวเขตทหาร ดานเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๖๕๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๖๕๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ คลองหัวลงวัว ฝงเหนือ เสนตั้งฉากกับคลองสงน้ําชลประทาน ฝงใต ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๗ ตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามแนวคลองส ง น้ํ า ชลประทาน เป น ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เส น ตรงที่ ล ากต อ จากเส น ตั้ ง ฉากกั บ
คลองสงน้ําชลประทาน ฝงใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๗ ตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน
ไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน ฝงใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๐๗ ตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน
เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากคลองสงน้ําชลประทาน ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๐๗ ตัดกับคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน
เปน ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร บรรจบกับ คลองสง น้ํ าชลประทาน ที่จุด ซึ่ งอยูหา งจากทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๒๓๔ บรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวคลองสงน้ําชลประทาน
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
๑.๘ ดานเหนือ
จดเขตเทศบาลตําบลวังโปง ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๒
กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดเขตเทศบาลตําบลวังโปง ระหวางหลักเขตที่ ๓ กับหลักเขตที่ ๔
ดานใต
จดเขตเทศบาลตําบลวังโปง ระหวางหลักเขตที่ ๔ หลักเขตที่ ๕
กับหลักเขตที่ ๖
ดานตะวันตก
จดเขตเทศบาลตําบลวังโปง ระหวางหลักเขตที่ ๖ กับหลักเขตที่ ๑
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๖.๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
๑.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๑
ดานตะวันออก
จดเส น ตรงที่ ล ากจากจุ ด ที่ เ ส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ บรรจบกับทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๕๘ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๕๘ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๓๐๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๕๘ เปนระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทาง

๖
ทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท
พช. ๗๔๐๕๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑
ฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๕๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๓๐๑
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ ฟากใตและ
ฟากเหนือ ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๖ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข
๑๓๐๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๓๐๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
๑.๑๐ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ และ
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ที่จุ ดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๓ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๘๕ ฟากตะวั น ตก และถนนไม ป รากฏชื่ อ
ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๓
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยน้ําโจนและปาวังสาร
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากใตและ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
๑.๑๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๒๐๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๓ ไปทาง
ทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร แนวเขตปาสงวนแหงชาติ

๗
ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากใตและ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
๑.๑๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากเหนือ
และฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๓๐๖๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
และคลองบุษบง ฝงเหนือ
ดานใต
จดคลองบุษบง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากใตและ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๓๐๖๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
๑.๑๓ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากเหนือ
ที่จุดซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๐๖๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖๙ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓
ดานตะวันตก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากใตและ
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๗๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
๑.๑๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๔ ฟากใต และเสน ตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๙๘

๘
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๙๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑
๑.๑๕ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๔๐๔๕ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปน ระยะ
๒,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ ง อยู หา งจากทางหลวงชนบท พช. ๔๐๒๙ บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑
๑.๑๖ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๒๐ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ เปนระยะ
๒,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ และเสนขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑

๙
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ ง อยู หา งจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๒๐ บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
๑.๑๗ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑ ฟากตะวันออก
และฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ ง อยู หา งจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๕๑ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
๑.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๐๔
ดานตะวันออก
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๐๔ ฟากเหนือ
และฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๔๐๑๙ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๐๔
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๐๔ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๓๐๐๔
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดนครสวรรค
๑.๑๙ ดานเหนือ
จดคลองเสือ มอง ฝ ง ใต ห ว ยคอเผือ ก ฝง ตะวั น ตกและฝง ใต
แมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก หวยเล็ง ฝงใตและฝงตะวันออก คลองลําปะโคลน ฝงใต เสนตรงที่ลาก
จากจุดซึ่งทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๙๓ บรรจบกับคลองลําปะโคลน ฝงใต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท พช. ๔๐๕๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

๑๐
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ เปนระยะ ๙๔๕ เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พช. ๔๐๕๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕
เปนระยะ ๙๔๕ เมตร
ดานตะวันออก
จดเส น ขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๗๕ (วงแหวนตั ด ใหม ) และเส น ตรงที่ล ากจากจุด ที่ เส น ขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
กับ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๗๕ (วงแหวนตัด ใหม ) บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๗๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ (วงแหวนตัดใหม) บรรจบ
กั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๒๗๕ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับจุดซึ่งทางหลวงชนบท
พช. ๗๔๐๑๔ บรรจบกับคลองทาเมือง ฝงเหนือ
ดานใต
จดคลองทาเมือง ฝงเหนือ แมน้ําปาสัก ฝงเหนือและฝงตะวันตก
เส น ตั้ ง ฉากกั บ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากถนนไม ป รากฏชื่ อ บรรจบกั บ
ถนนไมปรากฏชื่อ ไปทางทิศใตตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย
๑.๒๐ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๗๑ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
ดานใต
จดหวยกระสัง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
๑.๒๑ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๙
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก

๑๑
ดานใต
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๔๔ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ
๙๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑
๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงหมายเลข ๒.๑๙ ที่กําหนดไวเปนสีเขียว ใหเปนที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๒.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานเหนือ ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดเลย
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําปาสัก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ ฟากเหนือ เสนตรงที่ลากจาก
จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ เปนระยะ ๖,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ แมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก และเสนตั้งฉากกับจุดซึ่งอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉาก
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕
บรรจบกับ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉีย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตาม
แนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร และปาสงวนแหงชาติ ปาโคกซําซาง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๒.๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาโคกซําซาง
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก เสนตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑

๑๒
เปนระยะ ๑,๓๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก
ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๑๑ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๒๑
ไปทางทิศ เหนื อตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ เปน ระยะ ๑,๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศใต
จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๐๐๕ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต จนบรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากถนนไมปรากฏชื่อ ที่จุดซึ่งอยูหาง
จากถนนไมปรากฏชื่อ บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนว
ถนนไมปรากฏชื่อ เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๐๑๑ เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อ
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศใต ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
เปนระยะ ๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก เขตทหาร เสนตั้งฉากกับจุดซึ่งอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากจุดซึ่งอยูเสนขนาน
ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉีย งเหนื อเปน ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อจนบรรจบ
กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผ น ดิน หมายเลข ๑๒ ที่ จุด ซึ่งทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ บรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒
เปน ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับจุด ซึ่งอยูบน
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑
ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร และเสนขนานระยะ
๒,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาคอ
๒.๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําหนาว

๑๓
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําหนาว
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําหนาว
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําหนาว เสนขนานระยะ ๘๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒๑๖ เสนตั้งฉากกับ ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๒๑๖
ฟากใตและฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖
ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๑๖ เป น ระยะ ๗๐๐ เมตร
เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๖ ฟากเหนือและฟากใต ที่จุดซึ่งอยูหางจากถนนไมปรากฏชื่อบรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๖ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๖ เปนระยะ
๒,๐๐๐ เมตร และแนวเขตอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
๒.๔ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต และเสนตรงที่ลาก
จากจุดซึ่งอยูบนเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ที่จุดซึ่งทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒ บรรจบกับ ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ เป น ระยะ ๑,๒๐๐ เมตร และเสน ขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๓๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๑๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๑๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ เป น ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง เป น
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๓๔ ฟากตะวั น ตก ที่ จุด ซึ่ง อยู หา งจากทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๓๔ บรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔
เปนระยะ ๕,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาโปลกหลน คายพอขุนบางกลางหาว
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาปางกอและปาวังชมภู
ทั้ง นี้ ยกเว น บริ เวณหมายเลข ๑.๕ และหมายเลข ๑.๖ ที่ กํ าหนดไว เป น สี ช มพู
บริเวณหมายเลข ๕.๑ หมายเลข ๕.๒ และหมายเลข ๕.๓ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน และบริเวณ
หมายเลข ๗.๗ ที่กําหนดไวเปนสีฟา

๑๔
๒.๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําปาสักฝงซาย และแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาตะเบาะและปาหวยใหญ
ดานใต
จดอางเก็บ น้ําคลองเฉลียงลับ เสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ ฟากเหนือ ที่ จุด ซึ่ ง อยูหา งจากทางหลวงแผน ดิ น หมายเลข ๒๒๗๑ บรรจบกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕
เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๑ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กั บ กึ่ ง กลางแม น้ํ า ป า สั ก
จนบรรจบกั บ ทางหลวงชนบท พช. ๔๐๓๓ ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบทข พช. ๔๐๓๓
บรรจบกับทางหลวงชนบท พช.ถ ๑๑๔ – ๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท
พช. ๔๐๓๓ เปนระยะ ๓๓๐ เมตร เสนตรงที่ลากจากทางหลวงชนบท พช. ๔๐๓๓ ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงชนบท พช. ๔๐๓๓ บรรจบกับทางหลวงชนบท พช.ถ ๑๑๔ - ๐๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๔๐๓๓ เปนระยะ ๓๓๐ เมตร บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๖
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๒๖ บรรจบกับทางหลวงชนบท พช. ๕๐๐๑ ไปทาง
ทิศตะวัน ออกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๓๒๖ เปน ระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนเสนตั้งฉากกับกึ่งกลางแมน้ําปาสัก เปนระยะ ๕๐๐ เมตร แมน้ําปาสัก
ฝงตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๑๕ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข ๒๔๐๒ ไปทางทิ ศใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ เปนระยะ ๘,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ เสนตรงที่ลากจากทางหลวงแผนดินและหมายเลข ๒๒๑๕
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕
ไปทางทิศตะวัน ออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๒๑๕ เปน ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ และเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๕ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๒.๖ ดานเหนือ
จดเส นขนานระยะ ๓๕๐ เมตร กั บทางหลวงแผ นดิ นหมายเลข
๒๔๗๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจาก

๑๕
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๔๓๐ เมตร
กับศูนยกลางทางกลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันออก และอางเก็บน้ําคลองเคียงลับ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาตะเบาะและปาหวยใหญ และ
แนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทินและปาคลองตีบ
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๗ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
๒.๗ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๙๗๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
คายลูกเสือพอขุนผาเมือง ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออก เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๗๘ ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘ บรรจบกับทาง
หลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๗๘
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๓,๖๘๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๐๐๗ ฟากเหนือ ทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๓๘๕ ฟากเหนือ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๒,๕๐๐ เมตร เสนขนาน
ระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากใต
และฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต ต ามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๑๑๓ เป น ระยะ ๕๐๐ เมตร
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยน้ําโจนและปาวังสาร
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ห ว ยน้ํ า โจนและป า วั ง สาร
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาปางกอและปาวังชมภู

๑๖
๒.๘ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
และแนวเขตเทศบาลตําบลวังโปง ระหวางหลักเขตที่ ๑ หลักเขตที่ ๖ หลักเขตที่ ๕ หลักเขตที่ ๔
กับหลักเขตที่ ๓
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดนครสวรรค เสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัด
เพชรบูรณกับจังหวัดพิจิตร และเสนแบงเขตการปกครองระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๙ หมายเลข ๑.๑๒ และหมายเลข ๑.๑๓ ที่กําหนดไว
เปนสีชมพู
๒.๙ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ถนนไม ป รากฏชื่ อ ฟากตะวั น ออก ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๓๘๕ ฟากใต
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๐๗ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า ห ว ยทิ น และป า คลองตี บ
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ ฟากเหนื อ เส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปตามทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ เปนระยะ
๒,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ เสนขนาน
ระยะ ๕๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๒๑ เสน ตั้ง ฉากกับ ทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๑ ฟากตะวัน ออกและฟากตะวันตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๒๐
บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
และทางหลวงชนบท พช. ๒๐๒๐ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า สองข า งทางสายชั ย วิ บู ล ย
และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยน้ําโจนและปาวังสาร
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๑๔ และหมายเลข ๑.๑๕ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๒.๑๐ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
และทางหลวงชนบท พช. ๓๐๒๕ ฟากตะวันตก

๑๗
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
และทางหลวงชนบท พช. ๒๐๔๕ ฟากตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก
๒.๑๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒๐๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒๐๕ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๑๓ และเสนตั้งฉากระยะกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ ฟากเหนือ และฟากใต
ที่จุดซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๑๒๐๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และ
เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๑๓
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
๒.๑๒ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
๒.๑๓ ดานเหนือ
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทินและปาคลองตีบ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาลํากงและปาคลองตะโก
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงซายแมน้ําปาสัก
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันออก
๒.๑๔ ดานเหนือ
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า สองข า งทางสายชั ย วิ บู ล ย
ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๒๐ ฟากใต เสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๒๐ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศใตตาม
แนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ เป น ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร เส น ขนานระยะ ๕๐๐ เมตร
กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ ฟากใต ที่จุด
ซึ่ ง อยู ห า งจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ไปทาง

๑๘
ทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ เปนระยะ ๒,๐๐๐ เมตร และทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๐๓ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดคลองคอเผือก ฝงตะวันออก และคลองเสือมอง ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า สองข า งทางสายชั ย วิ บู ล ย
เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงชนบท
พช. ๒๐๕๑ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑ บรรจบ
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงชนบท พช. ๒๐๕๑
เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ที่จุดซึ่ งอยูหางจาก
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ไปทางทิศเหนือตามแนว
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ เปน ระยะ ๕๐๐ เมตร และทางหลวงแผน ดินหมายเลข ๓๐๐๔
ฟากเหนือ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๒ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๒.๑๕ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๓ ฟากใต ทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงซายแมน้ําปาสัก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินชนบท พช. ๔๐๐๗ ฟากเหนือ เสนขนาน
ระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ (วงแหวนตัดใหม) เสนตั้งฉากกับ
ศูน ยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวัน ออก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผน ดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ บรรจบกับทางหลวงชนบท พช. ๔๐๕๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนว
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ เปนระยะ ๙๔๕ เมตร เสนตรงที่ลากจากเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ บรรจบกับ
ทางหลวงชนบท พช. ๔๐๕๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕
เปนระยะ ๙๔๕ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับคลองลําปะโคลน ฝงใต ที่จุดซึ่ง
ทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๙๓ บรรจบกับคลองลําปะโคลน ฝงใต คลองลําปะโคลน ฝงเหนือ และหวยเล็ง
ฝงเหนือและฝงตะวันตก
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๑ และหมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไวเปนสีฟา
๒.๑๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พช. ๔๐๐๗ ฟากใต

๑๙
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงซายแมน้ําปาสัก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวัน ออก และ
เสนขนานระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ (วงแหวนตัดใหม)
๒.๑๗ ดานเหนือ
จดแม น้ํ า ป า สั ก ฝ ง ใต คลองท า เมื อ ง ฝ ง ใต และเส น ตรง
ที่ ล ากจากจุ ด ซึ่ ง ทางหลวงชนบท พช. ๗๔๐๑๔ บรรจบกั บ คลองท า เมื อ ง ฝ ง เหนื อ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ (วงแหวนตัดใหม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ เปนระยะ ๑,๕๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๙ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
๒.๑๘ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๕๐๐ เมตร กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๑๙ เสน ขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับ ศูน ยกลางทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑
ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๙ ฟากเหนือ และแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๑.๒๐ ที่กําหนดไวเปนสีชมพู
๒.๑๙ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๙ ฟากใต ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๔๔ ฟากตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาฝงซายแมน้ําปาสัก
ดานใต
จดแนวเขตผังเมืองรวมดานใต ซึ่งเปนเสนแบงเขตการปกครอง
ระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดลพบุรี
ดานตะวันตก
จดแนวเขตป า สงวนแห ง ชาติ ป า สองข า งทางสายชั ย วิ บู ล ย
ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๙ ฟากตะวันออก เสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตกและฟากตะวันออก ที่จุดซึ่ง
อยู ห า งจากทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๔๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑
ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตามแนวทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ เป น ระยะ ๙๐๐ เมตร
และแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก

๒๐
ทั้ง นี้ ยกเวน บริเวณหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสน ทแยงสีข าว
และบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน
๓. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๘ ที่กําหนดไวเปนสีขาวมีกรอบและเสนทแยง
สีเขียว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม มีรายการดังตอไปนี้
๓.๑ นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
๓.๒ นิคมสรางตนเองสงเคราะหชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
๓.๓ ดานเหนือ
จดทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันตก
ดานใต
จดแมน้ําปาสัก ฝงเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ และเสนตรงที่ลากตอจากเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ ที่จุดซึ่งอยู
ห า งจากทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ บรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๑ ไปทาง
ทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใตต ามแนวทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ เปน ระยะ
๖,๐๐๐ เมตร
๓.๔ ดานเหนือ
จดแมน้ํา ปาสั ก ฝง ใตแ ละฝงตะวัน ออก และทางหลวงชนบท
พช. ๓๐๓๔ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดทางหลวงชนบท พช. ๓๐๓๔ ฟากตะวั น ตกแนวเขต
ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําปาสักฝงซาย และแนวเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดเสนตรงที่เริ่มจากจุดซึ่งอยูบนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
ที่จุดซึ่งหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔๗ ไปทาง
ทิศตะวัน ออกตามแนวทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๑๒ เปน ระยะ ๔,๑๕๐ เมตร ไปทางทิศเหนือ
จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๐๑๐ เส น ตรงที่ เ ริ่ ม จากจุ ด ซึ่ ง อยูบ นทางหลวงแผ น ดิ น
หมายเลข ๒๐๑๐ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ บรรจบกับถนนไมปรากฏชื่อ
ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๐ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร ไปทาง
ทิศเหนือจนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร และเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่งอยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๑๑ ไปทางทิศเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓,๕๐๐ เมตร

๒๑
๓.๕ ดานเหนือ
จดเส น ขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๒ และเสนตรงทีต่ อจากเสนตรงที่เริม่ ตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ ที่จุดซึ่ง
อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ และทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ และเสนตรงที่ลากจากเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต จนบรรจบกั บ ทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๑๕
ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ บรรจบกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕ เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานใต
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
๓.๖ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕ ฟากใต
ดานตะวันออก
จดเสนขนานระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๐๒
ดานใต
จด เ ส น ตั้ ง ฉ ากกั บ ทาง ห ลว งแผ น ดิ น ห ม ายเ ลข ๒ ๔๐๒
ฟากตะวันออกและฟากตะวันตก ที่จุด ซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ บรรจบกับ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๑๕ ไปทางทิศใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๔๐๒ เปนระยะ
๘,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันตก
จดแมน้ําปาสัก ฝงตะวันออก
๓.๗ ดานเหนือ
จดเสนตั้งฉากกับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔ ฟากตะวันตก
และฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔ บรรจบกับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๑ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๓๔ เปนระยะ ๕,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดเสน ตรงที่ ลากตอจากเสน ตั้ง ฉากระยะ ๑,๕๐๐ เมตร กั บ
ทางหลวงแผน ดิน หมายเลข ๒๑ ฟากตะวันตก ที่จุด ซึ่ง อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
บรรจบกับ ทางหลวงชนบท พช. ๒๐๑๕ ไปทางทิศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อตามแนวทางหลวงแผน ดิ น
หมายเลข ๒๑ เปนระยะ ๓๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน
เสนตรงที่ลากตอจากคลองสงน้ําชลประทาน ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทาน จนบรรจบกับทางหลวง
แผ นดิ น หมายเลข ๒๓๔ ไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ต ามแนวคลองส ง น้ํ า ชลประทาน เป น ระยะ
๕๐๐ เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับคลองสงน้ําชลประทาน เสนตรงที่ลากตอจาก
คลองส ง น้ํ า ชลประทาน ที่ จุ ด ซึ่ ง อยู ห า งจากคลองส ง น้ํ า ชลประทาน บรรจบกั บ ทางหลวงชนบท

๒๒
พช ๒๐๐๗ ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงใตต ามแนวคลองสงน้ําชลประทาน เปน ระยะ ๒,๐๐๐ เมตร
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต จนบรรจบกับเสนตั้งฉากกับคลองสงน้ําชลประทาน ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลอง
สงน้ําชลประทาน ที่จุดซึ่งอยูหางจากคลองสงน้ําชลประทานบรรจบกับทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ ๑,๐๐๐ เมตร เสนตั้งฉากกับคลองสงน้ําชลประทาน ที่จุดซึ่งอยูหางจาก
คลองสง น้ําชลประทานบรรจบกับทางหลวงชนบท พช. ๒๐๐๗ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร คลองหัวลงวัว ฝงใต และเสนขนานระยะ ๑,๖๕๐ เมตร กับทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑
ดานใต
จดคายลูกเสือพอขุนผาเมือง และเสนขนานระยะ ๙๗๐ เมตร
กับศูนยกลางถนนไมปรากฏชื่อ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาปางกอและปาวังชมภู
๓.๘ ดานเหนือ
จดทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๗๑ ฟากใต เส น ขนาน
ระยะ ๓,๐๐๐ เมตร กั บ ศู น ย ก ลางทางหลวงแผ น ดิ น หมายเลข ๒๒๗๕ และเส น ตั้ ง ฉากกั บ
ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๑
บรรจบกับ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๕ เปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร
ดานตะวันออก
จดทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๗๕ ฟากตะวันตก
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๒,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๒๗๑
ดานตะวันตก
จดเสนขนานระยะ ๔๓๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๒๔๗๘
๔. ที่ดิ น ในบริ เวณหมายเลข ๔.๑ และหมายเลข ๔.๒ กํ าหนดไว เ ปน สี เขี ย วมีก รอบและ
เสนทแยงสีขาว ใหเปนที่ดินประเภทอนุรักษสภาพแวดลอมเพื่อการทองเที่ยว มีรายการดังตอไปนี้
๔.๑ ดานเหนือ
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวา งจัง หวั ด เพชรบู ร ณ กับจั ง หวั ด พิ ษณุโ ลก และนิ คมสรางตนเองสงเคราะห ชาวเขา
จังหวัดเพชรบูรณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
ดานตะวันออก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติเขาคอ
ดานใต
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิ น
หมายเลข ๑๒ ถนนไมปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก และทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ ฟากเหนือ
ดานตะวันตก
จดแนวเขตผั ง เมื อ งรวมด า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป น เส น แบ ง เขต
การปกครองระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดพิษณุโลก
๔.๒ ดานเหนือ
จดเสนขนานระยะ ๑,๐๐๐ เมตร กับศูนยกลางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๒

๒๓
ดานตะวันออก
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาโปลกหลน
ดานใต
จดแนวเขตปาสงวนแหงชาติ ปาเขาปางกอและปาวังชมภู
ดานตะวันตก
จดแนวเขตอุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๕.๑ ถึงหมายเลข ๕.๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออน ใหเปนที่ดิน
ประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๕.๑ ที่สาธารณประโยชนหนองตะคลอง แปลงที่ ๑
๕.๒ ที่สาธารณประโยชนหนองตะคลอง แปลงที่ ๒
๕.๓ ที่สาธารณประโยชนโคกตาด
๕.๔ สวนรุกขชาติซับชมพู
๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๑๔ ที่กําหนดไวเปนสีเขียวออนมีเสนทแยงสีขาว
มีรายการดังตอไปนี้
๖.๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาโคกซําซาง
๖.๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําปาสัก
๖.๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ําหนาว และอุทยานแหงชาติน้ําหนาว
๖.๔ ปาตามมาตรา ๔ (๑) ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔
๖.๕ ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาโปลกหลน ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาปางกอและปาวังชมภู
และอุทยานแหงชาติเขาคอ
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๓ หมายเลข ๗.๔ หมายเลข ๗.๖ และหมายเลข ๗.๘
กําหนดไวเปนสีฟา
๖.๖ ปาสงวนแหงชาติ ปาลุมน้ําปาสักฝงซาย และเขตรักษาพันธุสัตวปาภูผาแดง
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๒ กําหนดไวเปนสีฟา
๖.๗ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
๖.๘ ป า สงวนแห ง ชาติ ป า ตะเบาะและป า ห ว ยใหญ อุ ท ยานแห ง ชาติ ต าดหมอก
และเขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ - หวยใหญ
๖.๙ ปาสงวนแหงชาติ ปาวังโปง ปาชนแดน และปาวังกําแพง
๖.๑๐ ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยทินและปาคลองตีบ
๖.๑๑ ปาสงวนแหงชาติ ปาหวยน้ําโจนและปาวังสาร
๖.๑๒ ปาสงวนแหงชาติ ปาสองขางทางสายชัยวิบูลย
ทั้งนี้ ยกเวนบริเวณหมายเลข ๗.๑๐ กําหนดไวเปนสีฟา
๖.๑๓ ปาสงวนแหงชาติ ปาลํากงและปาคลองตะโก และเขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ - หวยใหญ

๒๔
๖.๑๔ ปาสงวนแหงชาติ ปาฝงซายแมน้ําปาสัก
๗. ที่ดิน ในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึง หมายเลข ๗.๑๓ ที่กําหนดไวเปน สีฟา ใหเปน ที่ดิ น
ประเภทที่โลงเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม มีรายการดังตอไปนี้
๗.๑ ฝายศรีจันทร
๗.๒ อางเก็บน้ําหวยขอนแกน
๗.๓ อางเก็บน้ํารัตนัย ๑
๗.๔ อางเก็บน้ําหวยลึก
๗.๕ หนองเรไร
๗.๖ อางเก็บน้ําหนองแมนา
๗.๗ ฝายหวยสํานักหมัน
๗.๘ อางเก็บน้ําหวยปาแดง
๗.๙ อางเก็บน้ําคลองเฉลียงลับ
๗.๑๐ อางเก็บน้ําคลองยาง
๗.๑๑ บึงกันเจม
๗.๑๒ บึงสามพัน
๗.๑๓ บึงกระจับ
๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘ ที่กําหนดไวเปนสีน้ําตาลออน ใหเปน ที่ดิน ประเภทอนุรักษ
เพื่อสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย คือ เขตอุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้อง
หรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ
และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง และโดยที่มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติว่า การใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

