
 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ที่จะตองถูกควบคุมคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเปนแหลง  
กําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
“คาความเขมกลิ่น”  (odour  concentration)  หมายความวา  คาแสดงสภาพกลิ่นซ่ึงเปนอัตราสวน

การเจือจางตัวอยางอากาศเสียที่มีกลิ่นดวยอากาศบริสุทธิ์ 
ขอ ๒ ใหโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายประกาศนี้เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตอง 

ถูกควบคุมคาความเขมกลิ่นของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ 
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมตามขอ  ๒  ปลอยทิ้งอากาศเสีย

ออกสูบรรยากาศ  เวนแตอากาศเสียจะมีลักษณะเปนไปตามมาตรฐานคาความเขมกลิ่นที่กําหนดไว 
ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานคาความเขมกลิ่น 
ของอากาศเสียที่ปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ  แตทั้งนี้  ตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน  นับถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เรื่อง กําหนดใหโรงงานอตุสาหกรรมบางประเภทและบางขนาดเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ที่จะตองถูกควบคุมคาความเขมกล่ินของอากาศเสยีที่ปลอยทิ้งออกสูบรรยากาศ 
 

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 

การบมใบชาหรือใบยาสูบ 
- เครือ่งจกัร 

ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั
ผลิตผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยางดงัตอไปน้ี 

   

 (๑) การตม นึ่ง หรืออบพืช 
หรือเมลด็พืช 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๒) การกะเทาะเมลด็ หรือ 
เปลอืกเมลด็พืช 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๓) การอดัปอหรือใบยาสูบ - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๔) การหบีหรืออดัฝาย 
หรือการปนหรืออดันุน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๕) การเก็บรกัษาหรือลําเลยีงพืช 
เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช 
ในไซโล โกดงั หรือคลงัสินคา 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ 
ของพืช ซ่ึงมิใชเมลด็พืช หรอืหัวพืช 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๗) การเผาถานจากกะลามะพราว 
หรือการบดถานหรือแบงบรรจุผงถาน
ท่ีเผาไดจากกะลามะพราว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๘) การเพาะเช้ือเห็ด กลวยไม 
หรือถ่ัวงอก 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 



 - ๒ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๙) การรอน ลาง คัด หรอืแยกขนาด

หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 

 (๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรม
โดยวิธีฉายรงัสี 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๑๑) การฟกไขโดยใชตูอบ โรงงานทุกขนาด - - 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสัตว 
ซ่ึงมิใชสัตวน้ําอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   

 (๑) การฆาสัตว - - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การถนอมเน้ือสัตวโดยวิธีอบ 
รมควัน ใสเกลือ ดอง ตากแหง 
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน 
หรือเหือดแหง 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๓) การทําผลติภัณฑอาหารสําเร็จรปู
จากเนื้อสัตว มันสัตว หนังสัตว หรือ
สารท่ีสกัดจากไขสัตวหรือกระดกูสัตว 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 



 - ๓ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๔) การสกดัน้ํามันหรอืไขมัน 

ท่ีเปนอาหารจากสัตว หรือการทําน้ํามัน 
หรือไขมันท่ีเปนอาหารจากสตัว 
ใหบรสิุทธิ ์

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๕) การบรรจุเน้ือสัตวหรือมันสตัว 
หรือผลติภัณฑสําเรจ็รปูจากเน้ือสตัว
หรือมันสัตวในภาชนะที่ผนกึ 
และอากาศเขาไมได 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม น่ึง ทอด 
หรือบด สัตวหรือสวนหน่ึงสวนใด 
ของสัตว 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๗) การทําผลิตภัณฑจากไข 
เพื่อใชประกอบเปนอาหาร 
เชน ไขเค็ม ไขเย่ียวมา ไขผง ไขเหลว
เยือกแขง็ หรือไขเหลวแชเย็น 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 



 - ๔ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบันํ้านม 

อยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยางดงัตอไปน้ี  

   

 (๑) การทาํนมสดใหไรเชื้อหรอืฆาเชือ้
โดยวิธีการใดวิธกีารหน่ึง 
เชน การพาสเจอรไรสหรอืสเตอรไิลส 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๒) การทํานมสดจากนมผงและไขมัน - - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การทํานมขน นมผง หรือนมระเหย - - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การทําครีมจากน้ํานม เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๕) การทําเนยเหลวหรือเนยแข็ง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 



 - ๕ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๖) การทํานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ เครือ่งจกัร 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
สัตวน้ําอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   

 (๑) การทาํอาหารจากสัตวน้ํา 
และบรรจุในภาชนะท่ีผนกึ 
และอากาศเขาไมได 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๒) การถนอมสัตวน้ําโดยวิธีอบ 
รมควัน ใสเกลอื ดอง ตากแหง 
หรือทําใหเยือกแขง็โดยฉับพลัน 
หรือเหือดแหง 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 



 - ๖ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๓) การทําผลติภัณฑอาหารสําเร็จรปู

จากสัตวน้ํา หนัง หรอืไขมันสัตวน้ํา 
- เครือ่งจกัร 

ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

  (๔) การสกัดน้ํามันหรือไขมัน 
ท่ีเปนอาหารจากสตัวน้ํา 
หรือการทําน้ํามนัหรือไขมัน 
ท่ีเปนอาหารจากสตัวน้ําใหบริสุทธิ ์

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม น่ึง ทอด 
หรือบดสัตวนํ้า 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
น้ํามันจากพืชหรือสัตว หรอืไขมัน 
จากสัตวอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   

 (๑) การสกดัน้ํามันจากพืชหรือสัตว 
หรือไขมันจากสัตว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตว 
ท่ีสกดัน้ํามันออกแลว 

- - โรงงานทุกขนาด 



 - ๗ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๓) การทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว 

หรือไขมันจากสัตว ใหแข็ง 
โดยการเติมไฮโดรเจน 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การทําน้ํามันจากพืชหรือสัตว 
หรือไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ ์

- - โรงงานทุกขนาด 

  (๕) การทําเนยเทียม ครีมเทียม 
หรือน้ํามันผสมสําหรบัปรุงอาหาร 

- - โรงงานทุกขนาด 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
ผัก พืช หรือผลไมอยางใดอยางหนึง่ 
หรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

   

 (๑) การทาํอาหารหรือเครื่องดื่ม 
จากผัก พืชหรือผลไม และบรรจุในภาชนะ
ท่ีผนึกและอากาศเขาไมได 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม 
โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง หรือทําให
เยือกแขง็โดยฉับพลัน หรือเหือดแหง 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขี้เลือ่ย 
หรือแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
เมล็ดพืชหรือหัวพชือยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   



 - ๘ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๑) การส ีฝด หรือขัดขาว เครือ่งจกัร 

ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
ซ่ึงไมมีหมอไอนํ้า 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมมีหมอไอนํ้า 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งมีหมอไอนํ้า  

 (๒) การทําแปง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีหมอไอนํ้า 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

 (๓) การปนหรือบดเมลด็พืช 
หรือหัวพืช 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

 (๔) การผลิตอาหารสําเรจ็รูป 
จากเมลด็พืชหรอืหัวพืช 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

  (๕) การผสมแปงหรือเมล็ดพืช เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  



 - ๙ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืช 

ใหเปนเสน แวน หรอืแทง 
เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
อาหารจากแปงอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   

 (๑) การทาํขนมปงหรือขนมเคก เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน  ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

 (๒) การทําขนมปงกรอบ 
หรือขนมอบแหง 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

  (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง
เปนเสน เม็ด หรือช้ิน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงานเกิน 
๕๐ คน  



 - ๑๐ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 

น้ําตาลซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน 
หรือพืชอื่นท่ีใหความหวาน 
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
ดังตอไปน้ี 

   

 (๑) การทาํน้ําเช่ือม เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

 (๒) การทําน้ําตาลทรายแดง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

 (๓) การทําน้ําตาลทรายดบิ 
หรือน้ําตาลทรายขาว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การทําน้ําตาลทรายดิบ 
หรือน้ําตาลทรายขาวใหบริสุทธิ ์

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๕) การทําน้ําตาลกอนหรือนํา้ตาลผง เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน  

 (๖) การทํากลูโคส เดกซโทรส 
ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอ่ืน 
ท่ีคลายคลงึกัน 

- - โรงงานทกุขนาด 



 - ๑๑ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
  (๗) การทําน้ําตาลจากน้ําหวาน 

ของตนมะพราว ตนตาลโตนด 
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย 

โรงงานทุกขนาด - - 

๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบั 
ชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต 
หรอืขนมหวาน อยางใดอยางหน่ึง 
หรอืหลายอยาง ดงัตอไปน้ี 

   

 (๑) การทําใบชาแหงหรอืใบชาผง เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๒) การคัว่ บด หรอืปนกาแฟ 
หรอืการทํากาแฟผง 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน  

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๓) การทําโกโกผงหรอืขนมจากโกโก เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๔) การทําช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง 
หรอืขนมจากช็อกโกเลต 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  



 - ๑๒ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๕) การทําเกก็ฮวยผง ขงิผง 

หรอืเครือ่งดื่มชนิดผงจากพชือ่ืน ๆ 
เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๖) การทํามะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเม็ด 
หรอืผลไมอดัเมด็ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๗) การเช่ือมหรอืแชอิม่ผลไม 
หรอืเปลอืกผลไม หรอืการเคลอืบผลไม
หรอืเปลอืกผลไมดวยน้ําตาล 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๘) การอบหรอืคัว่ถั่วหรือเมลด็ผลไม 
(Nuts) หรือการเคลอืบถั่วหรือเมลด็
ผลไม (Nuts) ดวยนํ้าตาล กาแฟ โกโก 
หรือช็อกโกเลต 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

  (๙) การทําหมากฝรั่ง เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  



 - ๑๓ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๑๐) การทําลกูกวาดหรอืทอฟฟ เครือ่งจกัร 

ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

 (๑๑) การทาํไอศกรีม เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน  

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกีย่วกบั
เครือ่งปรงุหรือเครื่องประกอบอาหาร
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
ดงัตอไปน้ี 

   

 (๑) การทําผงฟู - - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การทําเครื่องปรงุกลิน่ รส 
หรอืสีของอาหาร 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การทําแปงเชือ้ - - โรงงานทุกขนาด 

 (๔) การทําน้ําสมสายช ู - - โรงงานทุกขนาด 

 (๕) การทํามัสตารด เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขีเ้ลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขีเ้ลือ่ย
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 



 - ๑๔ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๖) การทําน้ํามันสลดั เครือ่งจกัร 

ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขีเ้ลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขีเ้ลือ่ย
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๗) การบดหรือปนเครือ่งเทศ เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขีเ้ลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขีเ้ลือ่ย
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

 (๘) การทําพรกิปน พรกิไทยปน 
หรอืเครือ่งแกง 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๒๐ คน 
ซ่ึงไมใชฟน ขี้เลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกนิ ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกนิ ๕๐ คน 
ซึ่งไมใชฟน ขีเ้ลื่อย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 
และไมจดัอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกนิ ๕๐ แรงมา 
หรอืคนงาน 
เกนิ ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งใชฟน ขีเ้ลือ่ย 
หรอืแกลบ 
เปนเช้ือเพลงิ 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
อาหารสัตวอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   

 (๑) การทาํอาหารผสม 
หรืออาหารสําเรจ็รปูสําหรบัเลี้ยงสัตว 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  



 - ๑๕ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๒) การปนหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช 

เนื้อสัตว กระดกูสัตว ขนสัตว 
หรือเปลือกหอยสําหรบัทําหรอืผสม
เปนอาหารสัตว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๖ โรงงานตม กลั่น หรอืผสมสุรา - - โรงงานทุกขนาด 
๑๗ โรงงานผลติเอทิลแอลกอฮอล 

ซ่ึงมิใชเอทิลแอลกอฮอลท่ีผลิตจาก
กากซัลไฟตในการทําเยื่อกระดาษ 

   

๑๘ โรงงานทําหรอืผสมสุราจากผลไม 
หรือสุราแชอ่ืน ๆ แตไมรวมถงึ 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัมอลต
หรือเบยีรในลําดับท่ี ๑๙ 

- - โรงงานทุกขนาด 

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
มอลตหรอืเบียรอยางใดอยางหน่ึง 
หรือหลายอยางดงัตอไปน้ี 

   

 (๑) การทาํ ปน หรือบดมอลต - - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การทําเบียร - - โรงงานทุกขนาด 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 
นํ้าดื่ม เครือ่งดื่มที่ไมมแีอลกอฮอล 
นํ้าอัดลม หรือนํ้าแร อยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   

 (๑) การทาํนํ้าดื่ม เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  

 (๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมแีอลกอฮอล - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  

 (๓) การทํานํ้าอดัลม - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา  

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  

 (๔) การทํานํ้าแร เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา  



 - ๑๖ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
๒๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบั 

ยาสูบ ยาอัด ยาเสน ยาเคีย้ว หรอืยานัตถุ
อยางใดอยางหน่ึง หรอืหลายอยาง
ดังตอไปน้ี 

   

 (๑) การอบใบยาสบูใหแหง 
หรือการรดูกานใบยาสบู 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 

 (๒) การทําบุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ 
หรือบุหรี่อ่ืน 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 

 (๓) การทํายาอดั ยาเสน ยาเสนปรงุ 
หรือยาเคี้ยว 

- เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 

 (๔) การทํายานัตถุ - เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
เกิน ๕๐ คน 

๒๙ โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด 
ฟอก ขดัและแตง แตงสําเรจ็ 
อัดใหเปนลายนูน หรอืเคลือบสีหนังสตัว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๓๐ โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัด
หรือแตงขนสัตว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัปุย 
หรือสารปองกันหรือกําจดัศัตรพืูช 
หรือสัตว (Pesticides) 
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
ดังตอไปน้ี 

   



 - ๑๗ -

ลําดับที ่ ประเภทหรอืชนิด 
ขนาดของโรงงาน 

จําพวกที่ ๑ จําพวกที่ ๒ จําพวกที่ ๓ 
 (๑) การทาํปุย หรือสารปองกัน 

หรือกําจดัศัตรูพืชหรือสัตว 
- - โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การเกบ็รกัษาหรอืแบงบรรจุปุย 
หรือสารปองกันหรือกําจดัศัตรพืูช 
หรือสัตว 

- - โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การบดดิน หรอืการเตรยีมวัสดุอ่ืน
เพื่อผสมทําปุยหรอืสารปองกัน 
หรือกําจดัศัตรูพืชหรือสัตว 

- - โรงงานทุกขนาด 

๙๒ โรงงานหองเย็น เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๒๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๒๐ คน 
ซ่ึงไมมีการแกะ 
ลาง หรือแปรสภาพ
วัตถุดิบ 

เครือ่งจกัร 
ไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมมีการแกะ 
ลาง หรือแปรสภาพ 
วัตถุดิบ 
และไมจัดอยูใน
จําพวกท่ี ๑ 

เครือ่งจกัร 
เกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงาน 
ไมเกิน ๕๐ คน 
หรือโรงงานทกุขนาด 
ซึ่งมีการแกะ ลาง 
หรือแปรสภาพ
วัตถุดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


