
กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 

   
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ให้โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่ระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็น

โรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ข้อ ๒  ให้โรงงานตามข้อ ๑ เป็นโรงงานจ าพวกท่ี ๑ โรงงานจ าพวกท่ี ๒ และโรงงาน

จ าพวกที่ ๓ ตามท่ีระบุในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สิปปนนท์  เกตุทัต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๑๐๘/หน้า ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๕ 



บัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการบ่มใบชาหรือใบ

ยาสูบ 
- เครื่องจักรไมเ่กิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๒) การกะเทาะเมล็ด หรือ เปลือกเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การหบีหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผล

จากพืช ในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่
เมล็ดพืช หรือหัวพืช 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

 (๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือ
แบ่งบรรจุผงถ่าน ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของ

ผลิตผลเกษตรกรรม 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรม โดยวิธีฉายรังสี - - โรงงานทุกขนาด 
 (๑๑) การฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ โรงงานทุกขนาด - - 

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน
ส าหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒)๒ การขุดหรือลอก กรวด ทรายหรือดิน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การร่อนหรือคัดกรวดหรือทราย เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ

ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

 (๔) การดูดทราย - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การล าเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ด้วยระบบ

สายพานล าเลียง 
- โรงงานทุกขนาด - 

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ า 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การฆ่าสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธอีบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
                                                 

๒ ล าดับที่ ๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือด
แห้ง 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 
และไม่จัดอยูใ่นจ าพวกที่ ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มัน
สัตว์ หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูก
สัตว์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้และ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือ
การท าน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ให้
บริสุทธิ์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๕) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์
ส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภาชนะท่ีผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คนหรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟนื ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์ 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือ
ไข่เหลวแช่เย็น 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขีเ้ลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ านมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท านมสดให้ไร้เชื้อ หรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง  

 (๒) การท านมสดจากนมผงและไขมัน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การท านมข้น นมผง หรือนมระเหย - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การท าครีมจากน้ านม เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง  

 (๕) การท าเนยเหลวหรือเนยแข็ง เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง  



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๖) การท านมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกนิ ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซ่ึงใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง  

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ า อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าอาหารจากสัตว์น้ าและบรรจุในภาชนะท่ีผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง 
ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือด
แห้ง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟนื ขีเ้ลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า หนัง
หรือไขมัน สัตว์น้ า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา้ หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 
 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๔) การสกัดน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ า 

หรือการท าน้ ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์น้ า
ให้บริสุทธิ์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๕) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ า - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ ามัน จากพืชหรือสัตว์ 
หรือไขมันจากสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การสกัดน้ ามันจากพืช หรอืสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การอัดหรือป่นกากพืช หรือสัตว์ที่สกัดน้ ามันออก
แล้ว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การท าน้ ามันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ 
ให้แข็ง โดยการเติมไฮโดรเจน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การท าน้ ามนัจากพืช หรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์ให้
บริสุทธิ์ 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๕) การท าเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ ามันผสมส าหรับ

ปรุงอาหาร 
- - โรงงานทุกขนาด 

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืชหรอืผลไม้ 
และบรรจุในภาชนะท่ีผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไมใ่ช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง 
และไม่จัดอยูใ่นจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

 (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง 
ดอง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไมเ่กนิ ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา้ หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขีเ้ลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง 

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีหม้อไอน้ า 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ ซึ่ง
ไม่มีหม้อไอน้ าและไม่จัดอยู่ใน
จ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาด ซึ่งมีหม้อไอน้ า 

 (๒) การท าแป้ง เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกนิ ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๓) การป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพชืหรือหัวพืช เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๕) การผสมแป้งหรือเมล็ดพืช เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกนิ ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๖) การปอกหัวพืช หรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือ
แท่ง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไมเ่กิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไมเ่กิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้งอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าขนมปัง หรือขนมเค้ก เครือ่งจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การท าขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือ
ชิ้น 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ น้ าตาล ซึ่งท าจากอ้อย 
บีช หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใด อย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าน้ าเชื่อม เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงมา้ 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) การท าน้ าตาลทรายแดง เครื่องจักรไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๓) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาว - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การท าน้ าตาลทรายดิบ หรือน้ าตาลทรายขาวให้

บริสุทธิ์ 
- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๕) การท าน้ าตาลก้อน หรือน้ าตาลผง เครือ่งจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๖) การท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ต้น
ตาลโตนด หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย 

โรงงานทุกขนาด - - 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ 
ช็อกโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้  

   

 (๑) การท าใบชาแห้ง หรือใบชาผง เครื่องจักรไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟ หรือการท ากาแฟผง - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๓) การท าโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๔) การท าช็อกโกเลต ซ็อกโกเลตผง หรือขนมจาก

ช็อกโกเลต 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๕) การท าเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจาก
พืชอ่ืน ๆ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้
อัดเมด็ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๗) การเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการ
เคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ดว้ยน้ าตาล 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการ
เคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ 
โกโก้ หรือช็อกโกเลต 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๙) การท าหมากฝรั่ง เครื่องจักรไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑๐) การท าลูกกวาดหรือทอฟฟ่ี เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๑๑) การท าไอศกรีม เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่อง
ประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าผงฟู - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การท าเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การท าแป้งเชื้อ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การท าน้ าส้มสายชู - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การท ามัสตาร์ด เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขีเ้ลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คนหรือโรงงานทุก
ขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๖) การท าน้ ามันสลัด เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า

และคนงานไม่เกนิ ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขีเ้ลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คนหรือโรงงานทุก
ขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

 (๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง  

 (๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
ใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็น
เชื้อเพลิง 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อยหรือแกลบเป็นเชื้อเพลิง
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อยหรือ
แกลบเป็นเชื้อเพลิง  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ การท าน้ าแข็ง หรอื ตัด 
ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ อาหารสัตว์อย่างใด 
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยง
สัตว์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ 

กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยส าหรับท าหรือ
ผสมเป็นอาหารสัตว์ 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา - - โรงงานทุกขนาด 
๑๗ โรงงานผลิต เอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่ เอทิลแอลกอฮอล์ 

ทีผ่ลิตจากกากซัลไฟต์ในการท าเยื่อกระดาษ 
- - โรงงานทุกขนาด 

๑๘๓ โรงงานท าหรือผสมสุราจากผลไม้หรือสุราแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่
รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ใน
ล าดับที่ ๑๙ 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับมอลต์ หรือเบียร์ อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท า ป่น หรือบดมอลต์    
 (๒) การท าเบียร์    

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าดื่ม เครื่องด่ืมทีไ่ม่มี
แอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าน้ าดื่ม เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

                                                 
๓ ล าดับท่ี ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การท าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๓) การท าน้ าอัดลม - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๔) การท าน้ าแร่ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ

ไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา้ 

๒๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาสูบ ยาอัด ยาเส้น ยา
เคี้ยว หรือยานัตถุ์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การอบใบยาสูบให้แห้ง หรือการรูดก้านใบยาสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกนิ ๕๐ คน 

 (๒) การท าบุหรี่ซิกาแร็ต บุหรี่ซิการ์ หรือบุหรี่อ่ืน - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๓) การท ายาอัด ยาเส้น ยาเส้นปรุง หรือยาเคี้ยว - เครื่องจักรไม่เกนิ ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไมเ่กนิ ๕๐ คน 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การท ายานัตถุ์ - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย
ซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้ 

   



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ สาง หวี รีด ปั่น อบ คาบ บิด

เกลียว กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการฟอกย้อมสี และไม่จัดอยู่
ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอก 
ย้อมสี 

 (๒) การทอหรือการเตรียมเส้นด้ายยืนส าหรับการทอ เครื่องจักรไม่เกิน ๕ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่มี
การฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไมมี่การ
ฟอก ย้อมสีและไม่จัดอยู่ในจ าพวก
ที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๒๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งมีการฟอก ย้อมสี 

 (๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การพิมพ์สิ่งทอ - - โรงงานทกุขนาด 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่ง
มิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าผลิตภัณฑ์ จากสิ่งทอ เป็นเครื่องใช้ในบ้าน คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) การท าถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถงุหรือกระสอบ
พลาสติก 

คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๓) การท าผลิตภัณฑ์ จากผ้าใบ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด

อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้น
ใยหรือฟอกย้อมสี หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือ
เครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
มีการฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่มีการ
ฟอก ย้อมสี และไม่จัดอยู่ใน
จ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งมีการฟอก ย้อมสี 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้
เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ท าด้วยยางหรือพลาสติก
หรือพรมน้ ามัน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
มีการฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไมม่ีการ
ฟอก ย้อมสี และไม่จัดอยู่ใน
จ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งมีการฟอก ย้อมสี 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเชือก ตาข่าย แห หรือ
อวน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การผลิตเชือก เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ และไม่จัดอยู่ใน
จ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห หรือ
อวน และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๒๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิได้ท าด้วย

วิธีถักหรือทออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าพรมน้ ามัน หรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ซึ่ง
มิได้ท าจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การท าผ้าน้ ามัน หรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ท าจาก
พลาสติกล้วน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การท าแผ่นเส้นใย ที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ซึ่ง
มิใช่ยาง 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การท าสักหลาด - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่มีการ
ฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้าหรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งมีการฟอก ย้อมสี 

 (๕) การท าผ้าลูกไม้ หรือผ้าลูกไม้เทียม - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ และ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน ซึ่งไม่มีการ
ฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาด ซึ่งมีการฟอก ย้อมสี 

 (๖) การท าวัสดุจากเส้นใยส าหรับใช้ท าเบาะ นวม หรือ
สิ่งที่คล้ายคลึงกัน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๗) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ท าจากเส้นใย
หรือปยุใยที่ไม่ใช้แล้ว 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๘) การท าด้ายหรือผ้าใบส าหรับยางนอกล้อเลื่อน - - โรงงานทุกขนาด 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่
รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุง
เท้า จากผ้าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น 

คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) การท าหมวก คนงานไมเ่กิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

๒๙ โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง 
แต่งส าเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

- - โรงงานทุกขนาด 

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัดหรือแต่งขนสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด 
๓๑ โรงงานท าพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด 

๓๒ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่
เครื่องแต่งกาย หรือรองเทา้จาก 

   

 (๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) ใยแก้ว - - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ท า

จากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป 
เครื่องจักรไมเ่กนิ ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วย
วิธีอ่ืน ที่คล้ายคลึงกัน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง
บานประตู หรือส่วนประกอบที่ท าด้วยไม้ของอาคาร 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การท าไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การท าฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ - - โรงงานทุกขนาด 

 (๕) การถนอมเนื้อไม้ หรือการอบไม้ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๖) การเผาถ่านจากไม้ - - โรงงานทุกขนาด 

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรอืเครื่องใช้ จากไม้ไผ่ หวาย 
ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา 

คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้หรือไม้
ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จากไม้ 
และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การท ารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้าหรือหุ่นรองเท้า

จากไม้ 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การแกะสลักไม้ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ - - โรงงานทุกขนาด 

 (๕) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก คนงานไม่เกิน ๒๐ คน คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

๓๗ โรงงานท าเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจากไม้ 
แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่อง
ตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ใน

การก่อสร้างชนิดที่ท าจากเส้นใย (Fibre) หรือ
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

- - โรงงานทุกขนาด 

๓๙ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุจากกระดาษทุกชนิดหรือ
แผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๔๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเยื่อ กระดาษ หรือ

กระดาษแข็งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษ
แข็ง หรือ การอัดกระดาษหรือกระดาษแข็งหลายชั้น
เข้าด้วยกัน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การท าผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุจากเยื่อ 
กระดาษ หรือกระดาษแข็ง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ    
 (๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท า

ปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ

ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา้ 

 (๒) การท าแม่พิมพ์โลหะ - - โรงงานทุกขนาด 
๔๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือ

วัสดุเคมี ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ

เฉพาะเคมีภัณฑ์อันตราย 
 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๔๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ

ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การเก็บรักษาหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือ

ก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การบดดินหรือการเตรียมวัสดุอื่นเพ่ือผสมท าปุ๋ย 
หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

- - โรงงานทุกขนาด 

๔๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซิน
สังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก หรือเส้นใย
สังเคราะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๔๕ โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับสี (Paints) น้ ามันชักเงา 
เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ ส าหรับใช้ยาหรืออุด
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  

  

 (๑) การท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมสี หรือน้ ายาล้างสี - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้

ยาหรืออุด 
- - โรงงานทุกขนาด 

                                                 
๔ ล าดับที่ ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๔๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ ยา อย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
   

 (๑) การผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในต ารายาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การผลิตวัตถทุี่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ 
บ าบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความ
เจ็บป่วยของมนุษย์ หรือสัตว์ 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรบัให้เกิดผลแก่สุขภาพ 
โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าที่ใด ๆ ของร่างกาย
มนุษย์ หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ 

แต่วัตถุตาม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมาย
ส าหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องส าอาง 
เครื่องมือ ที่ใช้ในการประกอบโรคศลิปะ และ
ส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการนั้น 

- - โรงงานทุกขนาด 

๔๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สบู่ เครื่องส าอาง หรือ
สิ่งปรุงแต่งร่างกาย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑) การท าสบู่ วัสดุสังเคราะห์ส าหรับซักฟอก แชมพู 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับโกนหนวด หรอืผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ช าระล้างหรือขัดถู 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การท ากลีเชอรีนดิบ หรือกลีเชอรีนบริสุทธิ์จากน้ ามัน                  
พืช หรือสัตว์ หรือไขมันสัตว์ 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การท าเครื่องส าอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การท ายาสีฟัน เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้าและ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คนและไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๔๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมี อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท ายาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุ
ส าหรับตบแต่งอาคาร 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การท ายาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น - - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๓) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับกันน้ า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท า

ให้เปียกน้ า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท าให้ตีเข้าด้วยกันได้ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัว ท าให้ซึมเข้าไป (Wetting Agents, 
Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้
ผนึกหรือกาวผลิตภัณฑส์ าหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes) 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cements) 
ที่ท าจากพืช สัตว์ หรือพลาสติกที่ได้มาจากแหล่งผลิต
อ่ืน ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้อุดรูฟัน (Dental 
Cements) 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การท าเทียนไข - - โรงงานทุกขนาด 
 (๖) การท าหมกึ หรือคาร์บอนด า - - โรงงานทุกขนาด 

 (๗) การท าผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่น หรือควันเมื่อเผาไหม้ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๘) การท าผลิตภัณฑ์ท่ีมีการบูร - - โรงงานทุกขนาด 
 (๙) การท าหัวน้ ามันระเหย (Essential oils) - - โรงงานทุกขนาด 
 (๑๐) การท าครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า - - โรงงานทุกขนาด 
 (๑๑) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ า

หรือกันความร้อน 
- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑๒) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้กับโลหะ น้ ามัน หรือน้ า 

(Metal, Oil or Water Treating Compounds) 
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือ
ผ้าที่ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo – 
Chemical Materials or Sensitized Film, 
Paper or Cloth) 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๑๓) การท าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) - - โรงงานทุกขนาด 
๔๙ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม - - โรงงานทุกขนาด 
๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 

ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังตอ่ไปนี้ 

   

 (๑) การท าแอลฟัลต์ หรือน้ ามันดิน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การท ากระดาษอาบแอสฟัลต์ หรือน้ ามันดิน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การท าเชื้อเพลิงก้อนหรือเชื้อเพลิงส าเร็จรูปจากถ่าน

หิน หรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว 
- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๔)๕ การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือ

การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น แต่ไม่
รวมถึงการผสมผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุ
อ่ืน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๕) การกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การผลิตก๊าซหรือเหล็ก 

- - โรงงานทุกขนาด 

๕๑ โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน
ส าหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือ
สัตว์ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท ายางแผ่นในขั้นต้น จากน้ ายางธรรมชาติ ซึ่ง
มิใช่การท าในสวนยางหรือป่า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยาง
ธรรมชาติซึ่งมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

                                                 
๕ ล าดับที่ ๕๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๓) การท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง 

ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็นรูปแบบอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การท าผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในล าดับที่ 
๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ 

- เครื่องจักรไมเ่กิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์พลาสติก
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือ
เครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๒) การท าเสื่อหรือพรม - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  
 (๓) การท าเปลือกหุ้มไส้กรอก - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๔) การท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๕) การท าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น 

ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๖) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้เป็นฉนวน - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๗) การท ารองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก - - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว - - โรงงานทุกขนาด 
๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์ เครื่องกระเบื้องเคลือบ 

เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการ
เตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือท่อส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างเป้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ 
(Architectural Terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอด
ปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ จากดินเหนียว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูน
ปลาสเตอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การล าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ ด้วย

ระบบสายพานล าเลียงหรือระบบท่อลม 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสม
ซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างเข้ากับวัสดุอ่ืน 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
   

 (๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม 
ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

 (๒) การท าใยแร่ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การท าผลิตภัณฑ์จากหิน เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และ คนงานไม่เกนิ ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การท าผลิตภัณฑ์ส าหรับขัดถู (Abrasives) - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การท าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) - - โรงงานทุกขนาด 
 (๖) การท าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ - - โรงงานทุกขนาด 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด 
ดึง หรือผลิตเหล็ก หรือเหล็กกล้าในขัน้ต้น (Iron and 
Steel Basic Industries) 

- - โรงงานทุกขนาด 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ 
หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขัน้ต้น ซึ่งมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal Basic Industries) 
 
 
 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ

หรือเครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที ่๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ท าจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอยา่ง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน 
ประตูน้ า ถังน้ า หรือปล่องไฟ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไมจ่ัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๓) การท าส่วนประกอบ ส าหรับใช้ในการต่อเรือ เครือ่งจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๔) การท าส่วนประกอบส าหรบัใช้ในการสร้างหรือซ่อม

หม้อน้ า 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบ 
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไมม่ีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าภาชนะบรรจุ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) การท าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก - - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การท าผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การท าตู้หรือห้องนิรภัย เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง

ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรอื
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) การท าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล โดยใช้ลวด
ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืน ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิล
ที่หุ้มด้วยฉนวน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไมจ่ัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๖) การท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน 

หมุดย้ า หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ท าในโรงรีดหรือ
ดึงขัน้ต้น (Primary Rolling or Drawing Mills) 

เครือ่งจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไมม่ีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๗) การท าเตาไฟ หรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืน ซึ่งไม่ใช้
ไฟฟ้า 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๘) การท าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่อง
ทองเหลือง ส าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่อง
ประกอบวาล์วหรือท่อ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๙) การท าเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไมจ่ัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๑๐) การท าผลิตภัณฑ์โลหะส าเร็จรูป ด้วยวิธีเคลือบ
หรือลงรัก (Enamelling Japanning or 
Lacquering) ชุบ หรือขัด 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไมม่ีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๑๑) การอัดเศษโลหะ - เครื่องจักรไมเ่กิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 
 (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 

 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ
ทั่วไป 

- เครื่องจักรไม่เกนิ ๕๐ แรงม้า เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑๔) การท าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะ

ตาม (๑) ถึง (๑๐) 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ 
เครื่องกงัหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องยนต์ หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไมม่ีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๕๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
ส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรส าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครือ่งจักรส าหรับ
โรงเลื่อย ไส ท าเครื่องเรือนหรือท าไม้วีเนียร์ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่อง
คว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) 
เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือ 
เครื่องไส (Shaping Machines) 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๓) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ

ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องขัด 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๔) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ 
(Drop Forges or Forging Machines) 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ 
เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม
หล่อโลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๖) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด 
เครื่องท าให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม
หล่อโลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ หลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ 
๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๗) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ
เครื่องจับ (Jigs) ส าหรับใช้กับเครื่องมือกล 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม
หล่อโลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ หลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ 
๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๘) การท าส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ส าหรับ

เครื่องจักร ตาม (๑) ถึง (๗) 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
ซึ่งไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอม
หล่อโลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ หลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ 
๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
ส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ 
การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การ
ก่อสร้าง การท าเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือ
การกลั่นน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องจักรดังกล่าว 

เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือ หลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซ่ึงมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่อง
ค านวณ เครื่องท าบัญชี เครื่องจักรส าหรับระบบบัตร
เจาะ เครื่องจักรส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดิจิตัล
หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital 
or Analog Computers or Associated 
Electronic Data Processing Equipment or 
Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 
Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดส าเนาซึ่ง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือ 
เคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้
สารเคมี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
ซึ่งไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง 
ชุบ หรือ เคลือบผิวชิ้นงานโดย
ใช้สารเคมี 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 มิใช่เครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง

ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
   

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบ
น้ า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับ
หรือถ่ายเทอากาศ เครื่องโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก 
ซักแห้ง หรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งก าลังกล เครื่อง
ยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ 
รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ 
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรม หรือส าหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั้น
ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรง
ไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับแผง
ไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่าย
ไฟฟ้า เครื่องส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับ

วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรือ
บันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค าบอก 
เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก
แถบภาพ (วิดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กท่ีได้
บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่อง
รับส่งสัญญาณหรอืจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวที่เก่ียวข้อง (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor 
Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดคงท่ีหรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable 
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือ
หลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ 
หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือ เคลือบ
ผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และไม่
จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้
สารเคมี 

๗๓ โรงงานผลิต ประกอบ หรือดัดแปลง เครื่องมือหรือ
เครือ่งใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในล าดับใด และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบหรือ เคลือบ
ผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี และไม่
จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้
สารเคมี 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 
   

 (๑) การท าหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า เครือ่งจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จดัอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๒) การท าลวด หรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๓) การท าอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า 
(Fixtures or lamp Sockets or Receptacles) 
สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน า (Conductor 
Connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับสายไฟฟ้า หลอด 
หรือเครื่องประกอบส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๔) การท าฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่
กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๕) การท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก าเนิด
พลังงานไฟฟ้าชนิดน้ า หรือชนิดแห้ง และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ 

นอกจากเรือยาง 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ

ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา้  

 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๓) การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อท าลายเรือ - - โรงงานทุกขนาด 
๗๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ

กระเช้าไฟฟ้า อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในการรถไฟ 
รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับรถท่ีใช้ใน
การรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์ หรือรถพ่วงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
สภาพรถยนต์หรือ รถพ่วง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไมม่ีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรอือุปกรณ์ส าหรับรถยนต์

หรือรถพ่วง 
เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงมา้ ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรอืหลอมหล่อโลหะ 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ จักรยานยนต์ จักรยาน
สามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับ
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊ม หรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ อากาศยาน หรือเรือโฮ
เวอร์ดราฟท์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยาน หรือเรือโฮเวอร์
คราฟท์ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงมา้ ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับอากาศยาน 

หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 
เครื่องจักรไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อนที่
ขับเคลื่อนด้วยแรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปั๊มหรือหลอมหล่อ
โลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการชุบ ปัม๊ หรือหลอมหล่อ
โลหะ และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้หรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบหรือเคลือบ
ผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคม ีและไม่
จัดอยูใ่นจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้
สารเคมี 

 (๒) การท า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซ
โคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู 
(Cyclotrons, Betatrons or Accelerators) 

เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบหรือเคลือบ
ผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคม ี

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และไม่
จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้
สารเคมี 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๓) การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง

ไม่มีการล้าง ชุบหรือเคลือบ
ผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และไม่
จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงานโดยใช้
สารเคมี 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตา หรือ
การวัดสายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็น
อุปกรณ์ในการท างาน หรือเครื่องอัดส าเนาด้วยการ
ถ่ายภาพ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงาน โดยใช้สารเคมี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซ่ึง
ไม่มีการล้าง ชุบหรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และไม่
จัดอยูใ่นจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้
สารเคมี 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือ
ชิ้นส่วนของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ซึ่ง
ไม่มีการล้าง ชุบ หรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคม ี

เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า ซึ่ง
ไมม่ีการล้าง ชุบหรือเคลือบ
ผิวชิ้นงานโดยใช้สารเคมี และไม่
จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงาน โดยใช้
สารเคมี 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน 
นาก หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก 
ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๒) การท าเครื่องใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือ

กะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า 
เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งไม่
มีการชุบ หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน ซึ่งไม่มีการ
ชุบ หรือหลอมหล่อโลหะ และไม่
จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา้ หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งมีการชุบ หรือหลอม
หล่อโลหะ 

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกนิ ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ  โรงงานทุกขนาด - 
 (๕) การท าดวงตรา หรือ เหรียญตราของ

เครือ่งราชอิสริยาภรณ์ หรือ เหรียญอ่ืน 
- - โรงงานทุกขนาด 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึง
ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือ หรือเครื่องใช้ในการ
กีฬา การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือ
ตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือ
หรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ 
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในล าดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑) การท าเครื่องเล่น เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒) การท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๓) การท าเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับ
ส าหรับการแสดง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงมา้ 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การท าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้
กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง หรือไฟฟ้า กล้อง
สูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๕) การท าป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่อง
โฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ 
(Stencils) 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๖) การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๗) การท าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ ที่มิได้ระบุไว้ใน
ล าดับใด 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๘๘๖ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้ 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ยกเว้นที่ติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดย
มีขนาดก าลังการผลิตติดตั้งสูงสุดรวมกันของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต ์

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน - - โรงงานทุกขนาด 

                                                 
๖ ล าดับที่ ๘๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า ยกเว้นการ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากเข่ือนหรือจาก
อ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าแบบสูบกลับ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝาย และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากคลองส่ง
น้ า 

   

๘๙๗ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง
หรือจ าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ าหน่าย
ก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 

- - โรงงานทุกขนาด 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธิ์ หรือจ าหน่ายน้ าไปยัง
อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

- - โรงงานทุกขนาด 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

   

                                                 
๗ ล าดับที่ ๘๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป เครื่องจักรไมเ่กิน ๒๐ แรงม้า 

และคนงานไม่เกิน ๒๐ คน 
เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๒)๘ การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็น
น้ ามนัเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเชื้อเพลิง 

- - โรงงานทุกขนาด 

๙๒ โรงงานห้องเย็น เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่ง
ไม่มีการแกะ ล้าง หรือแปร
สภาพวัตถุดิบ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงมา้ และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่มีการ
แกะ ล้าง หรือแปรสภาพวัตถุดิบ 
และไม่จัดอยู่ในจ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งมีการแกะ ล้าง หรือ
แปรสภาพวัตถุดิบ 

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเครื่องหนัง โรงงานทุกขนาด - - 
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้

ในบ้านหรือใช้ประจ าตัว 
โรงงานทุกขนาด - - 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ 
หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

                                                 
๘ ล าดับที่ ๙๑ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
 (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ หรือ

ส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสอง
ล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การพ่นสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โรงงานทุกขนาด - - 

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่
ท าด้วยเพชร พลอย ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญ
มณี 

โรงงานทุกขนาด - - 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไมเ่กิน ๒๐ คน 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไมเ่กิน ๕๐ คน และไม่จัด
อยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
และ คนงานไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่ง 
ไม่มีการฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ
คนงานไม่เกิน ๕๐ คน ซึ่งไม่มีการ
ฟอก ย้อมสี และไม่จัดอยู่ใน
จ าพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า หรือ 
คนงานเกิน ๕๐ คน หรือโรงงาน
ทุกขนาดซึ่งมีการฟอก ย้อมสี 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธ

ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดที่มี
อ านาจในการประหาร ท าลายหรือท าให้หมดสมรรถภาพ
ในท านองเดียวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ
ระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ การตบแต่งหรือ
เปลี่ยนแปลงคณุลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือ
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดยไม่มีการผลิต อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การทา พ่น หรือเคลือบสี - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การทา พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ

น้ ามันเคลือบเงาอ่ืน 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การลงรัก หรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก 
มุก ทอง หรือ อัญมณี 

โรงงานทุกขนาด - - 

 (๔) การขัด - - โรงงานทุกขนาด 
 (๕) การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) - - โรงงานทุกขนาด 
 (๖) การอบชุบด้วยความร้อน (Heat Treatment) - - โรงงานทุกขนาด 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) 

- - โรงงานทุกขนาด 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการ เกี่ยวกับการผลิต และหรือ

จ าหน่ายไอน้ า (Steam Generating) 
- - โรงงานทุกขนาด 

๑๐๓ โรงงานประกอบกจิการเก่ียวกับเกลืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าเกลือสินเธาว์ - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การสูบหรือการน าน้ าเกลือขึ้นมาจากใต้ดิน - - โรงงานทุกขนาด 
 (๓) การบดหรือป่นเกลือ เครื่องจักรไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า  เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า และ

ไม่จัดอยู่ในจ าพวกท่ี ๑ 
เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงม้า  

 (๔) การท าเกลือให้บริสุทธิ์ - - โรงงานทุกขนาด 
๑๐๔ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ า 

(Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน า
ความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๐๕๙ โรงงานประกอบกจิการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- - โรงงานทุกขนาด 

                                                 
๙ ล าดับที่ ๑๐๕ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ล าดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ขนาดของโรงงาน 

โรงงานจ าพวกที่ ๑ โรงงานจ าพวกที่ ๒ โรงงานจ าพวกที่ ๓ 
๑๐๖๑๐ โรงงานประกอบกจิการเก่ียวกับการน า

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่าน
กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๐๗๑๑ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล 
เสียง หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่าน
ได้โดยใช้เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีก าลังสูง เช่น แสง
เลเซอร์) แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง 
และแถบบันทึกภาพและเสียง  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการ
บันทึกซ้ าได้อีกหรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล 

- - โรงงานทุกขนาด 

 
หมายเหตุ :- เครื่องหมาย - หมายถึง ไม่จัดอยู่ในจ าพวกนี้ 

                                                 
๑๐ ล าดับที่ ๑๐๖ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๑ ล าดับที่ ๑๐๗ เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้แบ่งโรงงานออกเป็น ๓ จ าพวก คือ โรงงานจ าพวกที่  ๑ สามารถ
ประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน โรงงานจ าพวกที่ ๒ 
ต้องแจ้งให้ทราบก่อนการประกอบกิจการโรงงาน และโรงงานจ าพวกที่ ๓ ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะ
ด าเนินการได้  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕๑๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการน า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจ
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญความเสียหายและเป็นอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ทางราชการสามารถควบคุมก ากับดูแลทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด สมควรก าหนดประเภท ชนิดและขนาดของโรงงานที่ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นโรงงาน
จ าพวกที่ ๓ ที่การตั้งโรงงานต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะด าเนินการได้  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕๑๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรงงานประกอบกิจการขุดหรือ
ลอก กรวด ทราย หรือดิน ซึ่งเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๒ อาจก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนสภาพภูมิทัศน์
ของพ้ืนที่รวมทั้งผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน จึงสมควรปรับปรุงให้โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๓ และปรับปรุงประเภท
หรือชนิดของโรงงานท าหรือผสมสุราจากผลไม้ให้รวมถึงสุราแช่อ่ืน ๆ รวมทั้งก าหนดประเภท หรือ
ชนิดและขนาดของโรงงานที่ประกอบกิจการผลิตแผ่นซีดี แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง 
และแถบบันทึกภาพและเสียงขึ้นใหม่ เพ่ือความชัดเจนในการจัดประเภท หรือชนิดและขนาดของ
โรงงานดังกล่าวเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๓ ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเพ่ือให้สามารถก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน
ดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
ปุ๋ยหรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ไม่รวมถึงโรงงานที่ประกอบกิจการบดดินหรือการเตรียม
                                                 

๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนท่ี ๑๑๖ ก/หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๑/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๖๕ ก/หน้า ๒๕/๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

วัสดุอ่ืนเพ่ือผสมท าปุ๋ย ซึ่งเป็นกิจการที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม สมควรปรับปรุงประเภท
หรือชนิดของโรงงานดังกล่าวให้รวมถึงการบดดินหรือการเตรียมวัสดุอ่ืนเพ่ือผสมท าปุ๋ ย หรือสาร
ป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ เพ่ือให้สามารถก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และโดยที่การประกอบกิจการโรงงานส่งหรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้าเป็น
กิจการที่มีการก ากับดูแลโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐอยู่แล้ว ประกอบกับโดยสภาพของกิจการทั้ งสอง
ประเภทไม่อาจควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยโรงงานก าหนดไว้ได้และเพ่ือลด
ภาระให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน สมควรยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานดังกล่าวออกจากการ
เป็นโรงงานจ าพวกที่ ๓  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕๑๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันโรงงานผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากพลังงานหลายประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลัง งาน
ความร้อน พลังงานน้ า และพลังงานลม เพื่อความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ เห็นควรก าหนดแยกประเภทหรือชนิดของโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม นอกจากนั้น การประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ เป็นกิจการที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมสมควรยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานดังกล่าวออกจากการเป็นโรงงาน  จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕๑๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ โรงงานผลิต ส่ง จ าหน่าย หรือบรรจุก๊าซที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงเป็นกิจการที่มีการก ากับดูแลโดยหน่วยงานอ่ืนของรัฐอยู่
แล้ว นอกจากนั้นการประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากเขื่อนหรือจากอ่าง
เก็บน้ าขนาดก าลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าแบบสูบกลับ 
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากฝาย และ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากคลองส่งน้ า เป็นการน าทรัพยากรน้ าที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีขนาดก าลังผลิตไม่มากจนท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็น
พลังงานสะอาดเช่นเดียวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ าและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมนอกจากจะเป็นพลังงานสะอาดแล้วยังสามารถ
น ามาทดแทนการน าเข้าน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงอ่ืนได้เป็นอย่างดี เพ่ือเป็นการสนับสนุน
นโยบายของรัฐในการจัดหาพลังงานส ารองจากพลังงานทดแทนและเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานของ

                                                 
๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๗๔ ก/หน้า ๕/๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๔/๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

ประเทศ สมควรยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานดังกล่าวออกจากการเป็นโรงงาน  จึงจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 



ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ            ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ                 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สุนันทา/ผู้จัดท า 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 
กฤษดายุทธ/เพ่ิมเติม 

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 

วันทิตา/เพ่ิมเติม 
๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ 

 
อุไลพร/ปรับปรุง 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

วศิน/ตรวจ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

 


