เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสอง ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสอง ของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคสอง ของข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
และให้ใช้บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ห้ามประกอบกิจการ
ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ดินประเภทชุมชน
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๓ (๑) โรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน
(๒) โรงงานขุดหรือลอกกรวด ทราย หรือดิน
(๓) โรงงานร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย
(๔) โรงงานดูดทราย
(๕) โรงงานลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบสายพานลําเลียง
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร
ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
๑๑ (๓) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาว
(๔) โรงงานทําน้ําตาลทรายดิบหรือน้ําตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(๖) โรงงานทํากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
๒๒ (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate)
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides) ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
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๒
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นสีน้ํา
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
(๑) โรงงานทําแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๒) โรงงานทํากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ํามันดิน
(๓) โรงงานทําเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์
ที่แต่งแล้ว
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ยกเว้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(๕) โรงงานกลั่นถ่านหินในเตาโค้กซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตก๊าซ
หรือเหล็ก
(๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
(๓) โรงงานผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว
หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด
ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดตั้ง
บนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน

จําพวกที่
ทุกจําพวก

ทุกจําพวก
ทุกจําพวก
ทุกจําพวก

ทุกจําพวก

ทุกจําพวก
ทุกจําพวก

ทุกจําพวก

หมายเหตุ

๓
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๓) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากเขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ําขนาดกําลังการผลิตไม่เกิน
๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแบบสูบกลับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ําท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ําจากฝาย และการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ํา
จากคลองส่งน้ํา
๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซธรรมชาติ
๙๒ โรงงานห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๒๒ (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate) เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์
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๔
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides) ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นสีน้ํา
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาล้างสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ยกเว้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) เว้นแต่โรงงาน
ที่ใช้กระบวนการรีดเย็นในการผลิต
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด
ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลิกไนต์
และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่กา๊ ซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
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๕
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๙๑ (๒) โรงงานบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซธรรมชาติ
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๗ (๑) โรงงานสกัดน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ ที่ใช้สาร
ตัวทําละลายในการสกัด
(๔) โรงงานทําน้ํามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
ที่ใช้สารตัวทําละลายในการสกัด
๒๒ (๓) โรงงานฟอก ย้อมสี หรือแต่งสําเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
๓๘ (๑) โรงงานทําเยื่อจากไม้หรือวัสดุอื่น
๔๒ (๑) โรงงานทําเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) โรงงานเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย
๔๓ (๑) โรงงานทําปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides)
ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้แอมโมเนียมไนเตรต
(Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต (Potassium
Chlorate)
(๒) โรงงานเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว์ (Pesticides) ยกเว้นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ไม่มีการใช้
แอมโมเนียมไนเตรต (Ammonium Nitrate) หรือโปแตสเซียมคลอเรต
(Potassium Chlorate)
๔๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์
ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
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ลําดับที่
๔๕

๔๘
๔๙
๕๐

๕๗

๕๙
๖๐

๘๘

๘๙

๙๑
๙๒
๙๙

๖
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๑) โรงงานทําสี (Paints) สําหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ ยกเว้นสีน้ํา
(๒) โรงงานทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสีหรือน้ํายาล้างสี
(๓) โรงงานทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ยาหรืออุด
(๔) โรงงานทําไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(๖) โรงงานทําหมึกหรือคาร์บอนดํา
โรงงานกลั่นน้ํามันปิโตรเลียม
(๔) โรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซ
ธรรมชาติกับวัสดุอื่น ยกเว้นแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
(๑) โรงงานทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(๒) โรงงานลําเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบสายพาน
ลําเลียงหรือระบบท่อลม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับถลุง ผสม ทําให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด
ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non - ferrous
Metal Basic Industries)
(๒) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน เฉพาะโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากถ่านหิน โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลิกไนต์
และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซ
แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจําหน่ายก๊าซที่เป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
(๒) โรงงานบรรจุก๊าซ ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซธรรมชาติ
โรงงานห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็น
โรงงานผลิต ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
หรือสิ่งอื่นใดที่มีอํานาจในการประหาร ทําลาย หรือทําให้หมดสมรรถภาพ
ในทํานองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว
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๗
ลําดับที่
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
เว้นแต่โรงงานบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน
๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว
หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
หมายเหตุ

ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
จําพวกที่ หมายถึง จําพวกที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
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เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๖ มกราคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแก้ไขข้อกําหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตลอดจนปรับปรุง
บัญชีท้ายกฎกระทรวง เพื่อกําหนดให้การประกอบกิจการโรงงานดําเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

