
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดประเภท  ชนิด  และขนำดของโรงงำน 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในบทนิยำมค ำว่ำ  “โรงงำน”  ในมำตรำ  ๕  มำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง   
และมำตรำ  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
โรงงำน  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๖  (พ.ศ.  ๒๕๔๕)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๙)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๓  (พ.ศ.  ๒๕๕๗)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๔  (พ.ศ.  ๒๕๕๘)  ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๒ ให้โรงงำนตำมประเภทหรือชนิดที่ระบุในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้   เป็นโรงงำน 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน 
ข้อ ๓ ให้โรงงำนตำมข้อ  ๒  เป็นโรงงำนจ ำพวกที่  ๑  โรงงำนจ ำพวกที่  ๒  และโรงงำน 

จ ำพวกที ่ ๓  ตำมที่ระบุในบัญชีท้ำยกฎกระทรวงนี้ 
ข้อ ๔ โรงงำนที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำนก่อนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและโดยผลของกฎกระทรวงนี้ท ำให้ต้องเปลี่ยนแปลงจำกโรงงำนจ ำพวกที่   ๓   
เป็นโรงงำนจ ำพวกที่  ๒  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนตำมมำตรำ  ๑๑  และ 
ให้ถือว่ำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวเป็นใบรับแจ้งตำมมำตรำ  ๑๑  ทั้งนี้  นับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  3  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



บัญชีท้ายกฎกระทรวงก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรบ่มใบชำหรือใบยำสูบ 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรมอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๒) กำรกะเทำะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช - เครื่องจักรไม่เกนิ ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๓) กำรอัดปอหรือใบยำสูบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๔) กำรหีบหรืออัดฝ้ำย หรือกำรปั่นหรืออัดนุ่น - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรเก็บรักษำหรือล ำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจำกพืช  

     ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้ำ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๖) กำรบด ป่น หรือย่อยส่วนต่ำง ๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืช 
     หรือหัวพืช 

(๗) กำรเผำถ่ำนจำกกะลำมะพร้ำว หรือกำรบดถ่ำน 
     หรือแบ่งบรรจุผงถ่ำน ที่เผำได้จำกกะลำมะพร้ำว 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
- 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
โรงงำนทุกขนำด 

 (๘) กำรเพำะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ  
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๙) กำรร่อน ล้ำง คัด หรือแยกขนำดหรือคุณภำพของผลิตผล 
     เกษตรกรรม 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๑๐) กำรถนอมผลิตผลเกษตรกรรม โดยวิธีฉำยรังสี - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๑๑) กำรฟักไข่ โดยใช้ตู้อบ 

 
โรงงำนทุกขนำด -  - 

        



๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 ๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับหิน กรวด ทรำย หรือดินส ำหรับ
ใช้ในกำรก่อสร้ำงอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรโม่ บด หรือย่อยหิน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรขุดหรือลอก กรวด ทรำย หรือดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรร่อนหรือคัดกรวดหรือทรำย - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
  (๔) กำรดูดทรำย - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรล ำเลียงหิน กรวด ทรำย หรือดิน ด้วยระบบสำยพำน 

     ล ำเลียง 
- โรงงำนทุกขนำด  - 

๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ ำอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

 
 

  
 

  
 

 (๑) กำรฆ่ำสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธอีบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง  

     ตำกแห้ง หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน     
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกเนื้อสัตว์ มันสัตว์ 
     หนังสัตว์ หรือสำรที่สกัดจำกไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน          
ซ่ึงไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ  
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 
 



๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  (๔) กำรสกัดน้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์ หรือกำรท ำ 

     น้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์ให้บริสุทธิ์ 
 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน    
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๕) กำรบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
     จำกเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ ในภำชนะท่ีผนึกและอำกำศ 
     เข้ำไม่ได้ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๖) กำรล้ำง ช ำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์  
     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด   
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ       
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๗) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอำหำร เช่น  
     ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้ำ ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลว 
     แช่เย็น 
 

- เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน    
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ          
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 



๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำนมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่ำเชื้อ โดยวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่ง 
     เช่น กำรพำสเจอร์ไรส์ หรือสเตอริไลส์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงมำ้ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด   
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๒) กำรท ำนมสดจำกนมผงและไขมัน -  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรท ำนมข้น นมผง หรือนมระเหย -  - โรงงำนทุกขนำด 
 (๔) กำรท ำครีมจำกน้ ำนม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ            
เป็นเชื้อเพลิง 

 (๕) กำรท ำเนยเหลวหรือเนยแข็ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๖) กำรท ำนมเปรี้ยวหรือนมเพำะเชื้อ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไมเ่กิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ 
เป็นเชื้อเพลิง 



๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสัตว์น้ ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำอำหำรจำกสัตว์น้ ำและบรรจุในภำชนะท่ีผนึก 
     และอำกำศเข้ำไม่ได้ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๒) กำรถนอมสัตว์น้ ำโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตำกแห้ง 
     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปจำกสัตว์น้ ำ หนัง  
     หรือไขมันสัตว์น้ ำ 

 - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน   
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ  
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  
  

(๔) กำรสกัดน้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์น้ ำ  
     หรือกำรท ำน้ ำมันหรือไขมันที่เป็นอำหำรจำกสัตว์น้ ำให้บริสุทธิ์ 
 
 
 
(๕) กำรล้ำง ช ำแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์น้ ำ 

 - 
 
 
 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ         
เป็นเชื้อเพลิง 
 

๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ 
หรือไขมันจำกสัตว์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรสกัดน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรอัดหรือป่นกำกพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ ำมันออกแล้ว  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรท ำน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์ให้แข็ง 

     โดยกำรเติมไฮโดรเจน 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๔) กำรท ำน้ ำมันจำกพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจำกสัตว์ให้บริสุทธิ์    -  - โรงงำนทุกขนำด 

  
 

(๕) กำรท ำเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ ำมันผสมส ำหรับ 
     ปรุงอำหำร 
 
 
 
 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 



๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่ำงหนึ่ง 
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 
 
 
 
 

  

(๑) กำรท ำอำหำรหรือเครื่องดื่มจำกผัก พืช หรือผลไม้  
     และบรรจุในภำชนะท่ีผนึกและอำกำศเข้ำไม่ได้ 
 
 
 
 
(๒) กำรถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตำกแห้ง ดอง  
     หรือท ำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

- 
 
 
 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน      
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  
 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน         
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ        
เป็นเชื้อเพลิง 

๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรสี ฝัด หรือขัดข้ำว - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีหม้อไอน้ ำ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีหม้อไอน้ ำ 

 (๒) กำรท ำแป้ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรป่นหรือบด เมล็ดพืช หรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๔) กำรผลิตอำหำรส ำเร็จรูปจำกเมล็ดพืชหรือหัวพืช - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  
  

(๕) กำรผสมแป้งหรือเมล็ดพืช 

 
(๖) กำรปอกหัวพืช หรือท ำหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๑๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับอำหำรจำกแป้งอย่ำงหนึ่ง 
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

 (๑) กำรท ำขนมปังหรือขนมเค้ก - 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) กำรท ำขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๑๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำตำล ซึ่งท ำจำกอ้อย บีช  
หญ้ำหวำน หรือพืชอ่ืนที่ให้ควำมหวำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรท ำน้ ำเชื่อม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๒) กำรท ำน้ ำตำลทรำยแดง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรท ำน้ ำตำลทรำยดิบหรือน้ ำตำลทรำยขำว  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรท ำน้ ำตำลทรำยดิบหรือน้ ำตำลทรำยขำวให้บริสุทธิ์  -  - โรงงำนทุกขนำด 



๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

  (๕) กำรท ำน้ ำตำลก้อนหรือน้ ำตำลผง 
 
(๖) กำรท ำกลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน 
     ที่คล้ำยคลึงกัน 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

 - 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
โรงงำนทุกขนำด 

  (๗) กำรท ำน้ ำตำลจำกน้ ำหวำนของต้นมะพร้ำว ต้นตำลโตนด 
     หรือพืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย 

โรงงำนทุกขนำด  -  - 

๑๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับชำ กำแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต  
หรือขนมหวำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำใบชำแห้งหรือใบชำผง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๒) กำรค่ัว บด หรือป่นกำแฟ หรือกำรท ำกำแฟผง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๓) กำรท ำโกโก้ผงหรือขนมจำกโกโก้ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๔) กำรท ำช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจำกช็อกโกเลต - 
 

เครื่องจักรไม่เกนิ ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๕) กำรท ำเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจำกพืชอ่ืน ๆ 
      

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๖) กำรท ำมะขำมอัดเม็ด มะนำวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด 
      

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๗) กำรเชื่อมหรือแช่อ่ิมผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือกำรเคลือบ 
     ผลไม้หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ ำตำล 

- เครือ่งจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๑๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  (๘) กำรอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือกำรเคลือบถั่ว 

     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ ำตำล กำแฟ โกโก้  
     หรือช็อกโกเลต 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงมำ้ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๙) กำรท ำหมำกฝรั่ง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๑๐) กำรท ำลูกกวำดหรือทอฟฟ่ี 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๑๑) กำรท ำไอศกรีม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๑๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อำหำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรท ำผงฟู -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรท ำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอำหำร -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรท ำแป้งเชื้อ -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรท ำน้ ำส้มสำยชู -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรท ำมัสตำร์ด 

 
- เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 



๑๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
 (๖) กำรท ำน้ ำมันสลัด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง 

 (๗) กำรบดหรือป่นเครื่องเทศ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ      
เป็นเชื้อเพลิง 

  (๘) กำรท ำพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเชื้อเพลิง  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือแกลบ          
เป็นเชื้อเพลิง 

๑๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรท ำ ตัด ซอย บด  
หรือย่อยน้ ำแข็ง 

- เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 

๑๕ 
 

โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับอำหำรสัตว์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด  
ดังต่อไปนี้ 

     

 (๑) กำรท ำอำหำรผสมหรืออำหำรส ำเร็จรูปส ำหรับเลี้ยงสัตว์ 
 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 



๑๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) กำรป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กำกพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ 
     ขนสัตว์ หรือเปลือกหอยส ำหรับท ำหรือผสมเป็นอำหำรสัตว์ 

- 
 

- 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

๑๖ โรงงำนต้ม กลั่น หรือผสมสุรำ - - โรงงำนทุกขนำด 

๑๗ โรงงำนผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิต
จำกกำกซัลไฟต์ในกำรท ำเยื่อกระดำษ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๘ 
 

โรงงำนท ำหรือผสมสุรำจำกผลไม้หรือสุรำแช่อ่ืน ๆ แต่ไม่รวมถึง
โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับมอลต์หรือเบียร์ในล ำดับที่ ๑๙ 

 -  - 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

๑๙ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำ ป่น หรือบดมอลต์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรท ำเบียร์ - - โรงงำนทุกขนำด 

๒๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับน้ ำดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ น้ ำอัดลม หรือน้ ำแร่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

 (๑) กำรท ำน้ ำดื่ม 
(๒) กำรท ำเครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
(๓) กำรท ำน้ ำอัดลม 
(๔) กำรท ำน้ ำแร่ 
 
 

- 
- 
- 
- 

 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับยำสูบ ยำอัด ยำเส้น ยำเคี้ยว 
หรือยำนัตถุ์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรอบใบยำสูบให้แห้งหรือกำรรูดก้ำนใบยำสูบ  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๒) กำรท ำบุหรี่ซิกำแร็ต บุหรี่ซิกำร์ หรือบุหรี่อ่ืน  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๓) กำรท ำยำอัด ยำเส้น ยำเส้นปรุง หรือยำเคี้ยว  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

  (๔) กำรท ำยำนัตถุ์  - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๒๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสิ่งทอ ด้ำย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ 
ใยหิน (Asbestos) อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรหมัก คำร์บอไนซ์ สำง หวี รีด ปั่น อบ ควบ บิดเกลียว  
     กรอ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
 

- 
 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี  
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

 (๒) กำรทอหรือกำรเตรียมเส้นด้ำยยืนส ำหรับกำรทอ - 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซ่ึงไม่มีกำรฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

  (๓) กำรฟอก ย้อมสี หรือแต่งส ำเร็จด้ำยหรือสิ่งทอ -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรพิมพ์สิ่งทอ -  - โรงงำนทุกขนำด 

 
 



๑๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จำกสิ่งทอ ซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่มอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำผลิตภัณฑจ์ำกสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้ำน - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 (๒) กำรท ำถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลำสติก - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกผ้ำใบ - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 (๔) กำรตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 

๒๔ โรงงำนถักผ้ำ ผ้ำลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ำยหรือเส้นใย 
หรือฟอก ย้อมสี หรือแต่งส ำเร็จผ้ำ ผ้ำลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม  
ที่ถักด้วยด้ำยหรือเส้นใย 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน    
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

๒๕ โรงงำนผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สำน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย 
ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ท ำด้วยยำงหรือพลำสติกหรือพรมน้ ำมัน 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

๒๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเชือก ตำข่ำย แห หรืออวน 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

    

 (๑) กำรผลิตเชือก 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) กำรผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตำข่ำย แห หรืออวน  
     และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๑๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมิได้ท ำด้วยวิธีถัก
หรือทออย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำพรมน้ ำมันหรือสิ่งปูพ้ืนซึ่งมีผิวหน้ำแข็ง ซึ่งมิได้ท ำจำก 
     ไม้ก๊อก ยำง หรือพลำสติก 

- 
 

- โรงงำนทุกขนำด 
 

 (๒) กำรท ำผ้ำน้ ำมันหรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ท ำจำกพลำสติกล้วน 
(๓) กำรท ำแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉำบผิวหน้ำด้วยวัสดุซึ่งมิใช่ยำง 

- 
- 

- 
- 

โรงงำนทุกขนำด 
โรงงำนทุกขนำด 

  (๔) กำรท ำสักหลำด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

 (๕) กำรท ำผ้ำลูกไม้หรือผ้ำลูกไม้เทียม 

 
- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอก ย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรฟอก ย้อมสี 

 (๖) กำรท ำวัสดุจำกเส้นใยส ำหรับใช้ท ำเบำะ นวม หรือสิ่งที่ 
     คล้ำยคลึงกัน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๗) กำรผลิตเส้นใยหรือปุยใยจำกวัสดุที่ท ำจำกเส้นใยหรือปุยใย 
     ที่ไม่ใช้แล้ว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๘) กำรท ำด้ำยหรือผ้ำใบส ำหรับยำงนอกล้อเลื่อน - - โรงงำนทุกขนำด 
 
 
 



๑๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๒๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเครื่องแต่งกำยซึ่งมิใช่รองเท้ำ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ำเช็ดหน้ำ ผ้ำพันคอ   
     เนกไท หูกระต่ำย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้ำ จำกผ้ำหนังสัตว์  
     ขนสัตว์ หรือวัสดุอ่ืน 

- 
 

คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
 

คนงำนเกิน ๗๕ คน 
 

 (๒) กำรท ำหมวก - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
๒๙ 

 
โรงงำนหมัก ช ำแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง  
แต่งส ำเร็จ อัดให้เป็นลำยนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๓๐ โรงงำนสำง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
๓๑ โรงงำนท ำพรมหรือเครื่องใช้จำกหนังสัตว์หรือขนสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
๓๒ โรงงำนผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ 

เครื่องแต่งกำยหรือรองเท้ำจำก 

      

  (๑) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขำสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือหนังเทียม 
 
(๒) ใยแก้ว 

- 
 
- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

- 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

โรงงำนทุกขนำด 

๓๓ โรงงำนผลิตรองเท้ำหรือชิ้นส่วนของรองเท้ำซึ่งมิได้ท ำจำก 
ไม้ยำงอบแข็ง ยำงอัดเข้ำรูป หรือพลำสติกอัดเข้ำรูป 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๓๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับไม้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรเลื่อย ไส ซอย เซำะร่อง หรือกำรแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืน 

     ที่คล้ำยคลึงกัน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรท ำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้ำต่ำง บำนหน้ำต่ำง  
     บำนประตู หรือส่วนประกอบที่ท ำด้วยไม้ของอำคำร 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๓) กำรท ำไม้วีเนียร์หรือไม้อัดทุกชนิด - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๔) กำรท ำฝอยไม้ กำรบด ป่น หรือย่อยไม้ - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรถนอมเนื้อไม้หรือกำรอบไม้ -     - โรงงำนทุกขนำด 
  (๖) กำรเผำถ่ำนจำกไม้ - - โรงงำนทุกขนำด 

๓๕ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จำกไม้ไผ่ หวำย ฟำง อ้อ 
กก หรือผักตบชวำ 

- คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 

๓๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จำกไม้หรือไม้ก๊อก
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำภำชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้จำกไม้ 
     และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรท ำรองเท้ำ ชิ้นส่วนของรองเท้ำ หรือหุ่นรองเท้ำจำกไม้  - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรแกะสลักไม้ - คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 
  (๔) กำรท ำกรอบรูปหรือกรอบกระจกจำกไม้ -  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๕) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกไม้ก๊อก 
 
 
 

- คนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  คนงำนเกิน ๗๕ คน 



๑๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 ๓๗ โรงงำนท ำเครื่องเรือนหรือตบแต่งภำยในอำคำรจำกไม้ แก้ว ยำง        
หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภำยใน
อำคำรจำกพลำสติกอัดเข้ำรูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ดังกล่ำว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๓๘ โรงงำนผลิตเยื่อ หรือกระดำษอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้       
  (๑) กำรท ำเยื่อจำกไม้หรือวัสดุอื่น  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรท ำกระดำษ กระดำษแข็ง หรือกระดำษท่ีใช้ในกำร 

     ก่อสร้ำงชนิดที่ท ำจำกเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดำษ 
     ไฟเบอร์ (Fibreboard) 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

๓๙ โรงงำนผลิตภำชนะบรรจุจำกกระดำษทุกชนิดหรือแผ่นกระดำษ
ไฟเบอร์ (Fibreboard) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๔๐ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเยื่อกระดำษหรือกระดำษแข็ง
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

    

  
 

 

(๑) กำรฉำบ ขัดมัน หรือทำกำวกระดำษหรือกระดำษแข็ง  
     หรือกำรอัดกระดำษหรือกระดำษแข็งหลำยชั้นเข้ำด้วยกัน 
(๒) กำรท ำผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภำชนะบรรจุจำกเยื่อกระดำษ 
     หรือกระดำษแข็ง 

- 
 
- 

 - 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงมำ้
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

โรงงำนทุกขนำด 
 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๔๑ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับ      
  (๑) กำรพิมพ์ กำรท ำแฟ้มเก็บเอกสำร กำรเย็บเล่ม ท ำปก  

     หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 

  (๒) กำรท ำแม่พิมพ์โลหะ 
 

-  - โรงงำนทุกขนำด 
 
 



๑๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๔๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี 
ซึ่งมิใช่ปุ๋ยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำเคมีภัณฑ์ สำรเคมี หรือวัสดุเคมี - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรเก็บรักษำ ล ำเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพำะ 

     เคมีภัณฑ์อันตรำย 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัด
ศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

      

 (๑) กำรท ำปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรเก็บรักษำหรือแบ่งบรรจุปุ๋ย หรือสำรป้องกันหรือก ำจัด 

     ศัตรูพืชหรือสัตว์ 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรบดดินหรือกำรเตรียมวัสดุอื่นเพ่ือผสมท ำปุ๋ย 
     หรือสำรป้องกันหรือก ำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตยำงเรซินสังเครำะห์ 
ยำงอีลำสโตเมอร์ พลำสติก หรือเส้นใยสังเครำะห์ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๕ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับสี (Paints) น้ ำมันชักเงำ 
เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ยำหรืออุด 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้   

    

  (๑) กำรท ำสีส ำหรับใช้ทำ พ่น หรือเคลือบ - - โรงงำนทุกขนำด 
  (๒) กำรท ำน้ ำมันชักเงำ น้ ำมันผสมสี หรือน้ ำยำล้ำงสี - - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรท ำเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ยำหรืออุด 
 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๔๖ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับยำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้       

 (๑) กำรผลิตวัตถุท่ีรับรองไว้ในต ำรำยำที่รัฐมนตรีว่ำกำร 
     กระทรวงสำธำรณสุขประกำศ 

- - โรงงำนทุกขนำด 
 

 (๒) กำรผลิตวัตถทุี่มุ่งหมำยส ำหรับใช้ในกำรวิเครำะห์  
     บ ำบัด บรรเทำ รักษำ หรือป้องกันโรค หรือควำมเจ็บป่วย 
     ของมนุษย์หรือสัตว์ 

- 
 

- 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

  (๓) กำรผลิตวัตถุท่ีมุ่งหมำยส ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภำพ 
     โครงสร้ำง หรือกำรกระท ำหน้ำที่ใด ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์ 
     หรือสัตว์ ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขประกำศ  
     แตว่ัตถตุำม (๑) หรือ (๒) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับ 
     ใช้เป็นอำหำร เครื่องกีฬำ เครื่องส ำอำง หรือเครื่องมือ  
     ที่ใช้ในกำรประกอบโรคศิลปะและส่วนประกอบ 
     ของเครื่องมือที่ใช้ในกำรนั้น 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๔๗ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับสบู่ เครื่องส ำอำง หรือสิ่งปรุงแต่ง
ร่ำงกำยอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

     

  (๑) กำรท ำสบู่ วัสดุสังเครำะห์ส ำหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์  
     ส ำหรับโกนหนวด หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับช ำระล้ำงหรือขัดถู 

-  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๒) กำรท ำกลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จำกน้ ำมันพืช 
     สัตว ์หรือไขมันสัตว์ 

- 
 

 - 
 

โรงงำนทุกขนำด 
 

 (๓) กำรท ำเครื่องส ำอำงหรือสิ่งปรุงแต่งร่ำงกำย 
 
 

- 
 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 



๒๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๔) กำรท ำยำสีฟัน - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๔๘ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

      

  (๑) กำรท ำยำขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้งหรือวัสดุ ส ำหรับ 
     ตบแต่งอำคำร 

-  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๒) กำรท ำยำฆ่ำเชื้อโรคหรือยำดับกลิ่น -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์ส ำหรับกันน้ ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท ำให้ 

     เปียกน้ ำ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท ำให้ตีเข้ำด้วยกันได้  
     ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวท ำให้ซึมเข้ำไป (Wetting Agents,  
     Emulsifiers, or Penetrants) ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้ผนกึ 
     หรือกำว ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็นตัวผสม (Sizes)  
     หรือผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (Cement)  
     ที่ท ำจำกพืช สัตว์ หรือพลำสติกที่ได้มำจำกแหล่งผลิตอ่ืน  
     ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้อุดรูฟัน (Dental Cement) 

-  - โรงงำนทุกขนำด 

 (๔) กำรท ำไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๕) กำรท ำเทียนไข  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๖) กำรท ำหมึกหรือคำร์บอนด ำ  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๗) กำรท ำผลิตภัณฑ์ท่ีมีกลิ่นหรือควันเมื่อเผำไหม้  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๘) กำรท ำผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำรบูร  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๙) กำรท ำหัวน้ ำมันระเหย (Essential oils)  -  - โรงงำนทุกขนำด 
  (๑๐) กำรท ำครำมหรือวัสดุฟอกขำวที่ใช้ในกำรซักผ้ำ  -  - โรงงำนทุกขนำด 



๒๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 
  (๑๑) กำรท ำผลิตภัณฑ์ส ำหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ ำ 

       หรือกันควำมร้อน 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๑๒) การท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้กับโลหะ น ้ามัน หรือน ้า  
       (Metal, Oil, or Water Treating Compounds)  
       ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จเคมีไวแสงฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้า 
       ที่ทาด้วยตัวไวแสง (Prepared Photo - Chemical  
       Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth) 

 -  - โรงงำนทุกขนำด 

  (๑๓) การท้าถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) - - โรงงำนทุกขนำด 
๔๙ โรงงานกลั่นน ้ามันปิโตรเลียม - - โรงงานทุกขนาด 
๕๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม  

ถ่านหิน หรือลิกไนต์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าแอสฟัลต์ หรือน ้ามันดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรท ำกระดำษอำบแอสฟัลต์หรือน้ ำมันดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) การท้าเชื อเพลิงก้อนหรือเชื อเพลิงส้าเร็จรูปจากถ่านหิน 

     หรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกันหรือการผสม 
     ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการผสม 
     ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติกับวัสดุอ่ืน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๕) การกลั่นถ่านหินในเตาโค้ก ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิต 
     ก๊าซหรือเหล็ก 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๕๑ 
 

๕๒ 

โรงงานผลิต ซ่อม หล่อ หรือหล่อดอกยางนอกหรือยางใน
ส้าหรับยานพาหนะที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๑) การท้ายางแผ่นในขั นต้นจากน ้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่ 
     การท้าในสวนยางหรือป่า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๒) กำรหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผ่นยำงธรรมชำติ 
     ซึ่งมิใช่กำรท ำในสวนยำงหรือป่ำ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๓) การท้ายางแผ่นรมควัน การท้ายางเครป ยางแท่ง ยางน ้า  
     หรือการท้ายางให้เป็นรูปแบบอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน 
     จากยางธรรมชาติ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๔) การท้าผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในล้าดับที่ ๕๑  
     จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ 
     และรวมถึงชิ นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๒) การท้าเสื่อหรือพรม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๓) การท้าเปลือกหุ้มไส้กรอก - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๔) การท้าภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๕) การท้าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ น ผง  

     หรือรูปทรงต่าง ๆ 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๖) การท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับใช้เป็นฉนวน - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๗) การท้ารองเท้าหรือชิ นส่วนของรองเท้า - เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๘) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั นเป็นแผ่น - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
 (๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก - - โรงงำนทุกขนำด 

๕๔ โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว - - โรงงำนทุกขนำด 
๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา  

หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 
- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ กระเบื อง หรือท่อส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง 
เบ้าหลอมโลหะ กระเบื องประดับ (Architectural Terracotta) 
รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟ  
จากดินเหนียว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกีย่วกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) การล้าเลียงซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ด้วยระบบ 

     สายพานล้าเลียงหรือระบบท่อลม 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรอืปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใด 
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว  
     หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใดเข้ากับวัสดุอ่ืน 
 
 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๒๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  
     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๒) การท้าใยแร่ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกหิน - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ

และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 (๔) การท้าผลิตภัณฑ์ส้าหรับขัดถู (Abrasives) - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๕) การท้าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (Asbestos) - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๖) การท้าผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์ - - โรงงำนทุกขนำด 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง 
หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าในขั นต้น (Iron and Steel Basic 
Industries) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท้าให้บริสุทธิ์ หลอม 
หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า 
(Non - ferrous Metal Basic Industries) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ 
หรือเครื่องใช้ที่ท้าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 
 



๒๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม เครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ท้าจากโลหะหรือโลหะ 
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส้าหรับใช้ในการ
ก่อสร้าง หรือติดตั งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน 
     ประตูน ้า ถังน ้า หรือปล่องไฟ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) การท้าส่วนประกอบส้าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๓) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้ในกำรต่อเรือ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๔) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงหรือซ่อมหม้อน้ ำ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  
 



๒๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๕) กำรท ำส่วนประกอบส ำหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอำกำศ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๔ โรงงำนประกอบกิจกำรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำภำชนะบรรจุ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซ่ึงมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๒) กำรท ำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) กำรท ำผลิตภัณฑด์้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๔) การท้าตู้หรือห้องนิรภัย - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) การท้าผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิล โดยใช้ลวด 
     ที่ได้มาจากแหล่งผลิตอ่ืน ซึ่งมิใช่ลวดหรือสายเคเบิล 
     ที่หุ้มด้วยฉนวน 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๖) การท้าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย ้า 
     หรือหลอดชนิดพับได้ท่ีไม่ท้าในโรงรีดหรือดึงขั นต้น  
     (Primary Rolling or Drawing Mills) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 



๒๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๗) การท้าเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอ่ืน ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๘) การท้าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็กหรือโลหะเคลือบเครื่องทองเหลือง 
     ส้าหรับใช้ในการต่อท่อหรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซ่ึงไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๙) การท้าเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๑๐) การท้าผลิตภัณฑ์โลหะส้าเร็จรูปด้วยวิธีเคลือบ ลงรัก 
       (Enamelling, Japanning, or Lacquering) ชุบ หรือขัด 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๑๑) การอัดเศษโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 
 
 



๒๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๑๔) การท้าชิ นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (๑)  
       ถึง (๑๐) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์  
เครื่องกังหัน และรวมถึงสว่นประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์ 
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๖ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับ
ใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ  
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรส้าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับโรงเลื่อย  
     ไส ท้าเครื่องเรือน หรือท้าไม้วีเนียร์  

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ 
 
 
 



๓๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้าน 
     เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines) เครื่องเจียน 
     เครื่องตัด (Shearing Machines) หรือเครื่องไส (Shaping  
     Machines) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๓) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะ 
     ด้วยเครื่องยนต์ หรือเครื่องขัด 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๔) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องทุบโลหะ (Drop  
     Forges or Forging Machines) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  
 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๕) กำรท ำ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ 
     เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๖) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องดันรีด หรือเครื่อง 
     ท้าให้หลอมละลายหรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 
 
 



๓๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๗) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือเครื่องจับ  
     (Jigs) ส้าหรับใช้กับเครื่องมือกล 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

 (๘) การท้าส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส้าหรับเครื่องจักร 
     ตาม (๑) ถึง (๗)       

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรส้าหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์  
การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง  
การท้าเหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่นน ้ามัน 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค้านวณ  
เครื่องท้าบัญชี เครื่องจักรส้าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
ส้าหรับใช้ในการค้านวณชนิดดิจิทัลหรือชนิดอนาล็อก   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน 
หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog Computers, Associated 
Electronic Data Processing Equipment, or Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด  
เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  
หรือเครื่องอัดส้าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส้าเนาด้วยการถ่ายภาพ   
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคม ี

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำร ล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี 
 



๓๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน ้า 
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยน ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า  
เครื่องเย็บ เครื่องส่งก้าลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส้าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส้าหรับใช้ในการ
อุตสาหกรรมหรือส้าหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑ์นั นต้องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์  
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร 
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในล้าดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า 
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก้าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า 
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส้าหรับแผงไฟฟ้า  
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ้าหน่ายไฟฟ้า  
เครื่องส้าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  



๓๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง  
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องบันทึกค้าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง  
เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลข
ชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์  
เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นตัวกึ่งน้าหรือตัวกึ่งน้าชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-Conductor Devices) 
คาปาชิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่ 
หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic 
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ  
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ 
และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ นส่วนส้าหรับใช้กับ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ 
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี 

๗๓ โรงงำนผลิต ประกอบ หรือดัดแปลงเครื่องมือหรือเครื่องใช้ 
ไฟฟ้ำที่ไม่ได้ระบุไว้ในล ำดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ 
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลอืบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี 

๗๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า - เครื่องจักรไมเ่กิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  



๓๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) การท้าลวดหรือสายเคเบิลหุ้มฉนวน 
(๓) การท้าอุปกรณ์ติดตั งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า  
     (Fixtures or Lamp Sockets or Receptacles)  
     สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวน้า (Conductor Connectors)  
     อุปกรณ์ท่ีใช้กับสายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบ 
     ส้าหรับร้อยสายไฟฟ้า 

- 

- 

เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 (๔) การท้าฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื องเคลือบ 
     หรือแก้ว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 (๕) การท้าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก้าเนิดพลังงาน 
     ไฟฟ้าชนิดน ้าหรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ นส่วน 
     ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ 
     นอกจากเรือยาง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษส้าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๓) การเปลี่ยนแปลงหรือรื อท้าลายเรือ - - โรงงำนทุกขนำด 

๗๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้า
ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) กำรสร้ำง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมรถท่ีใช้ในกำรรถไฟ 
     รถรำงไฟฟ้ำ หรือกระเช้ำไฟฟ้ำ 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงมำ้ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  



๓๕ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) กำรท ำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส ำหรับรถท่ีใช้ในการ 
     รถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  

๗๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต์หรือรถพ่วง 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์  
    หรือรถพ่วง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม หรือ 
หลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส้าหรับรถยนต์ 
     หรือรถพ่วง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
หรอืจักรยานสองล้ออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) สร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ 
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส้าหรับจักรยานยนต์ 
     จักรยานสามล้อหรือจักรยานสองล้อ 
 
 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซ่ึงมีกำรชุบ ปั๊ม 
หรือหลอมหล่อโลหะ   



๓๖ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลง 
     สภาพอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าชิ นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส้าหรับอากาศยาน  
     หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมล้อเลื่อน 
ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- เครือ่งจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรชุบ ปั๊ม  
หรือหลอมหล่อโลหะ   

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้  
หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
     วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ 
     ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี 



๓๗ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๒) การท้า ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน  
     เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons 
     Betatrons or Accelerators) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี     

 (๓) การท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มกีำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี 

๘๒ โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตา หรือการวัด
สายตา เลนส์ เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ 
ในการท้างาน หรือเครื่องอัดส้าเนาด้วยการถ่ายภาพ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน  
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี   

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ นส่วน
ของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา   

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 

ซึ่งไม่มีกำรล้ำง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงำน 
โดยใช้สำรเคมี   

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือโรงงำนทุกขนำด  
ซึ่งมีกำรล้ำง ชุบ หรือเคลือบผิว 
ชิ้นงำนโดยใช้สำรเคมี   
 
 
 
 



๓๘ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก 
หรืออัญมณีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การท้าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค้า   
     ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไมเ่กิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า 
หรือคนงานเกิน ๗๕ คน 
เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า 
หรือคนงานเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงานทุกขนาด 
ซึ่งมีการชุบ หรือหลอมหล่อโลหะ   

 (๒) การท้าเครื่องใช้ด้วยทองค้า ทองขาว เงนิ นาก กะไหล่ทอง 
     หรือโลหะท่ีมีค่า      

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซ่ึงไม่มีกำรชุบ หรือหลอมหล่อ
โลหะ   

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้า 
หรือคนงานเกิน ๗๕ คน  

 (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ - โรงงำนทุกขนำด - 

 (๕) การท้าดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
     หรือเหรียญอ่ืน 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ นส่วน 
หรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๘๖ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา  
การบริหารร่างกาย การเล่นบิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา   
และรวมถึงชิ นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ  
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในล้าดับอ่ืนอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี  

   



๓๙ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๑) การท้าเครื่องเล่น - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) การท้าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๓) การท้าเครื่องเพชร พลอย หรือเครื่องประดับส้าหรับ 
     การแสดง 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๔) การท้าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด 
     แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยา  
     หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๕) การท้าป้าย ตรา เครื่องหมาย ป้ายติดของ 
     หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ  
     (Stencils) 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๖) การท้าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๗) การท้าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทีม่ิได้ระบุไว้ในล้าดับใด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี     
 (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยกเว้น 

     ที่ติดตั งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร 
     ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีขนาดก้าลัง 
     การผลิตติดตั งสูงสุดรวมกันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
     ไม่เกิน ๑,๐๐๐  กิโลวัตต์ 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้า ยกเว้นการผลิต 

     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าจากเข่ือนหรือจากอ่างเก็บน ้า 
     ขนาดก้าลังการผลิตไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต์ การผลิต 
     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าแบบสูบกลับ การผลิต 
     พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน ้าท้ายเขื่อน การผลิตพลังงาน 
     ไฟฟ้าจากพลังงานน ้าจากฝาย หรือการผลิตพลังงานไฟฟ้า 
     จากพลังงานน ้าจากคลองส่งน ้า 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๘๙ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ และโรงงานส่ง 
หรือจ้าหน่ายก๊าซ แต่ไม่รวมถึงโรงงานส่งหรือจ้าหน่ายก๊าซ 
ที่เป็นน ้ามันเชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามัน
เชื อเพลิง 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๙๐ โรงงานจัดหาน ้า ท้าน ้าให้บริสุทธิ์ หรือจ้าหน่ายน ้าไปยังอาคาร  
หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๔๑ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด        
ดังต่อไปนี  

 
 

  

 (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

 (๒) การบรรจุก๊าซ แต่ไม่รวมถึงการบรรจุก๊าซที่เป็นน ้ามัน 
     เชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ามันเชื อเพลิง 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๙๒ โรงงานห้องเย็น - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรแกะ ล้ำง   
หรือแปรสภำพวัตถุดิบ    

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรแกะ ล้ำง  
หรือแปรสภำพวัตถุดิบ 

๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง โรงงำนทุกขนำด - - 
๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ส้าหรับใช้ในบ้าน

หรือใช้ประจ้าตัว  
โรงงำนทุกขนำด - - 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ 
ของยานดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ  
     หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์       - - โรงงำนทุกขนำด 



๔๒ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โรงงำนทุกขนำด - - 
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ท้าด้วย

เพชร พลอย ทองค้า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 
โรงงำนทุกขนำด - - 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในล้าดับใด - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
พรม หรือขนสัตว์ 

- เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ 
และคนงำนไม่เกิน ๗๕ คน  
ซึ่งไม่มีกำรฟอกหรือย้อมสี 

เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ 
หรือคนงำนเกิน ๗๕ คน 
หรือโรงงำนทุกขนำด 
ซึ่งมีกำรฟอกหรือย้อมสี 

๙๙ โรงงานผลิต ซ่อมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปืน 
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอ้านาจ 
ในการประหาร ท้าลาย หรือท้าให้หมดสมรรถภาพในท้านองเดียวกับ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึง 
สิ่งประกอบของสิ่งดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่มีการผลิตอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  

   

 (๑) กำรทำ พ่น หรือเคลือบสี - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรทำ พ่น หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือน้ ำมัน 

     เคลือบเงำอ่ืน 
- - โรงงำนทุกขนำด 

 (๓) กำรลงรักหรือกำรประดับตบแต่งด้วยแก้ว กระจก มุก 
     ทอง หรืออัญมณี 

โรงงำนทุกขนำด - - 



๔๓ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

 (๔) กำรขัด - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๕) กำรชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๖) กำรอบชุบด้วยควำมร้อน (Heat Treatment) - - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๑ โรงงำนปรับคุณภำพของเสียรวม (Central Waste Treatment  
Plant) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๒ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิต หรือจ ำหน่ำยไอน้ ำ 
(Steam Generating) 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๓ โรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับเกลืออย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) กำรท ำเกลือสินเธำว์ - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๒) กำรสูบหรือกำรน ำน้ ำเกลือขึ้นมำจำกใต้ดิน - - โรงงำนทุกขนำด 
 (๓) กำรบดหรือป่นเกลือ - เครื่องจักรไม่เกิน ๗๕ แรงม้ำ เครื่องจักรเกิน ๗๕ แรงม้ำ  
 (๔) กำรท ำเกลือให้บริสุทธิ์ - - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๔ โรงงำนผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมหม้อไอน้ ำ 
(Boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน้าความร้อน  
ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ 
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยกหรือฝังกลบ 
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีลักษณะและคุณสมบัติ 
ตามท่ีก้าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 



๔๔ 
 

ล ำดับที่ ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 
ขนำดของโรงงำน 

โรงงำนจ ำพวกที่ ๑ โรงงำนจ ำพวกที่ ๒ โรงงำนจ ำพวกที่ ๓ 

๑๐๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการน้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ 
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม 

- - โรงงำนทุกขนำด 

๑๐๗ โรงงานผลิตแผ่นซีดี (ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส้าหรับบันทึกข้อมูลเสียง 
หรือภาพในรูปของอิเล็กทรอนิกส์และสามารถอ่านได้โดยใช้
เครื่องมือที่อาศัยแหล่งแสงที่มีก้าลังสูง เช่น แสงเลเซอร์) 
แผ่นเสียง แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง และแถบ
บันทึกภาพและเสียง  ทั งนี  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้มีการบันทึกข้อมูลไว้แล้ว หรือมีการบันทึกซ ้าได้อีก 
หรือยังมิได้มีการบันทึกข้อมูล 
 

- - โรงงำนทุกขนำด 

 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนด
ประเภท  ชนิด  และขนาดของโรงงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงาน  ซึ่งบทนิยามค าว่า  “โรงงาน”  ในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๗  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  บัญญัติให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้โรงงานตามประเภท  ชนิด  หรือ
ขนาดใดเป็นโรงงานจ าพวกที่  ๑  โรงงานจ าพวกที่  ๒  หรือโรงงานจ าพวกที่  ๓  แล้วแต่กรณี  โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นในการควบคุมดูแล  การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  การป้องกันความเสียหาย  และการป้องกัน
อันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม   จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓


