
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการกรอก 
แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน 

(ร.ง. 8) 
  



2 

ส่วนที่ 1  

เหตุผลและความเป็นมา 

1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน 

ข้อมูลนี้มีความส าคัญส าหรับการจัดท าดัชนีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือในการชี้วัดเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลและรายงานดัชนีอุตสาหกรรมได้ทางเว็บไซต์ 
https://www.oie.go.th/ 

2. ประเภทโรงงานที่ต้องกรอกข้อมูล 

โรงงานที่เป็นไปตามบทนิยามของพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ห้าสิบ

แรงม้าหรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตามเพ่ือประกอบกิจการโรงงาน ทั้ งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) 

3. เหตุผลความจ าเป็นการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ 
การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
3.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 ตามความใน มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (7) และมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  
 มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอ านาจออก

กฎกระทรวงเพ่ือให้โรงงานจ าพวกใดจ าพวกหนึ่งหรือทุกจ าพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่อง 
  (7) ก าหนดข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการ

โรงงานต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศ

ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
3.2 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544 

  ตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 หรือจ าพวกที่ 3 
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบท้าย
กฎกระทรวงนี้ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก.) แจ้งข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
(2) แจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง. 9 ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป 

 รายละเอียดของแบบ ร.ง. 8 และ ร.ง. 9 ตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 3.3 ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการรายงานการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560  
  ตามความในประกาศดังกล่าว ข้อ 3 และข้อ 4 โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงาน
การประกอบโลหกรรมประจ าเดือน ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป 
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4. แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง. 8) 

แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน หรือ ร.ง. 8 ได้ถูกก าหนดขึ้นตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงช่องทางการ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานมาโดยตลอดเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและ
เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปัจจุบันการก าหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.
8) ได้ถูกก าหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               ภาพที่ 1 รายละเอียดของแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง. 8) 

  โดยผูป้ระกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบ ร.ง. 8 ผ่านทางเว็บไซต์ www.oie.go.th และสามารถ
ส่งแบบแจ้งข้อมูลตามช่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การแจ้งข้อมูลทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึง : 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

(2) การแจ้งข้อมูลทางโทรสาร ให้ใช้หมายเลข : 
0 2202 4346, 0 2202 4356, 0 2644 9424, 0 2644 9427 

(3) การแจ้งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส่งที่ :  
survey_monthly@oie.go.th 
แจ้งข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลางกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Industry) ทีเ่ว็บไซต์ 
URL: https://i.industry.go.th  
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ส่วนที่ 2 

รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง. 8) 

 ส าหรับรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามแบบ ร.ง. 8 ในคู่มือฉบับนี้จะแบ่งการกรอกข้อมูลออกเป็น 4 สว่น 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานและผู้กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบกิจการโดยแยกตาม
รายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยรวม และส่วนที่ 4 การส ารวจความคิดเห็นต่อ
การประกอบกิจการ 

 โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 4 ส่วน 
ส าหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ไม่เข้าข่ายประกอบโลหกรรมต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และ
ส่วนที่ 4 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานและผู้กรอกข้อมูล 

A)  ชื่อโรงงาน ระบุชื่อโรงงานที่ได้จดทะเบียนไว้ จากตัวอย่างคือ  บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด  
(ไม่ใช่ชื่อเจ้าของโรงงาน) และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานให้กรอกชื่อโรงงานใหม่ และระบุไว้ ด้านหลังชื่อ
โรงงานว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงงาน และชื่อโรงงานเดิมคืออะไร 

B)  เลขทะเบียนโรงงาน ระบุเลขทะเบียนโรงงานของท่าน ซึ่งหมายถึงเลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไว้ใน
แบบ ร.ง. 2 (ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2) หรือในแบบ ร.ง. 4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานจ าพวกที่ 3) ตัวอย่าง ทะเบียนโรงงานของบริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด คือ 3-XX(1)-5/39 ชม 

C)  เลขนิติบุคคล ระบุเลขนิติบุคคลของท่านตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ หากโรงงานที่ประกอบกิจการภายใต้การเป็นเจ้าของกิจการของนิติบุคคล  ตัวอย่าง 
0505539XXXXXX 
 นิติบุคคล หมายถึง กลุ่มบุคคล องค์กร หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุนเพ่ือด าเนินกิจการอันใด
อันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดา นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วย
อาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอ่ืน ภายในขอบแห่งอ านาจหน้าที่หรือ
วัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง นอกจากนั้น นิติบุคคลย่อมมี
สิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา บริษัทจ ากัด สมาคม มูลนิธิ 
* หากนิติบุคคลหนึ่งประกอบกิจการโรงงานที่มีเลขทะเบียนโรงงานหลายทะเบียนให้แจ้งข้อมูลแยกตาม
เลขทะเบียนโรงงาน 
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D)  ประจ าเดือน และ พ.ศ. ระบุเดือนและ พ.ศ. ของข้อมูลที่กรอก เช่น กรอกข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 
แต่ข้อมูลที่กรอกเป็นของเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนั้นให้ระบุในช่องนี้ว่าเป็น เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เป็นต้น 

E)  ชื่อผู้กรอกข้อมูล และเบอร์โทร ระบุชื่อผู้กรอกโดยหมายถึงผู้แทนของโรงงานซึ่งเป็นบุคคลที่
สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ และกรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับบุคคล
ท่านนั้นได้ จากตัวอย่างผู้กรอกชื่อ  นายประหยัด  รักดี  เบอร์โทรซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ 
นายประหยัด รักดี ได้ คือ 053-513XXX   

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบกิจการโดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์ 

(1)  ปริมาณสินค้าส าเร็จรูป  
 ส่วนนี้จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งจะมีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

พร้อมหน่วยของผลิตภัณฑ์ไว้ในช่องสินค้าที่ส ารวจ ในกรณีที่ท่านเลือกกรอกข้อมูลผ่านระบบข้อมูลกลาง
กระทรวงอุตสาหกรรม (URL: https://i.industry.go.th) ให้ท่านเลือกกรอกข้อมูลให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่
ท่านผลิตเท่านั้น และถ้าในระบบข้อมูลกลางฯ ไม่มีผลิตภัณฑ์ท่ีตรงกับที่ท่านผลิต ให้ท่านระบุผลิตภัณฑ์ท่ีท่านผลิต 

1.1 ปริมาณสินค้าส าเร็จรูป  
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109) 

รายการสินค้าที่ส ารวจ หน่วย 
 

สินค้าคงคลัง 
ณ ต้นเดือน 

การ
ผลิต 

สินค้า
รับมา 

การจ าหน่าย สินค้าคงคลัง 
ณ สิ้นเดือน 

ก าลังการ
ผลิตต่อเดือน 

TSIC ผลิตภัณฑ ์ ในประเทศ ส่งออก อ่ืน ๆ 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) 
24109 เหล็กเส้นกลม ตัน 560 4,800 600 500 4,500 700 260 8,500 

           
           

A)  TSIC ระบุรหัส TSIC ซึ่งมีตัวเลข 5 หลัก ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานของท่าน 
ส าหรับกรณีการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ท่านไม่ต้องกรอกข้อมูล เนื่องจากระบบจะขึ้นรหัส TSIC 
ให้ท่านตามการค้นหาผลิตภัณฑ์และเลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว 
 Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) หรือ การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) คือ การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีรูปแบบ
ของรหัส คือ “12345” ซึ่งหมายถึงโครงสร้างรหัสประกอบด้วยเลข 5 หลัก เช่น 11041 คือ การผลิตน้ าดื่ม
บริสุทธิ์น้ าแร่บรรจุขวด 24109 คือ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอ่ืน ๆ 27401 คือ การผลิตหลอด
ไฟฟ้า และ 29102 คือ การผลิตรถยนต์ส่วนบุคคล โดยผู้ประกอบการสามารถค้นหารหัส TSIC จาก
โครงสร้างของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้เว็บไซต์
ส านักงานสถิติแห่งชาติ http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=17 

B)  ผลิตภัณฑ์ กรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ท่านผลิตเท่านั้น และหน่วยของผลิตภัณฑ์ของท่าน 
C)  หน่วย หมายถึง หน่วยของผลิตภัณฑ์ของท่าน 
D)  สินค้าคงคลัง ณ ต้นเดือน หมายถึง จ านวนสินค้าส าเร็จรูปคงคลังของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 

ณ วันที่ 1 ของเดือนที่ส ารวจข้อมูล ที่เก็บไว้ในโรงงาน คลังสินค้า หรือที่เก็บสินค้าอ่ืน ๆ 

   จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด ผลิตเหล็กเส้นกลม จะต้องกรอกข้อมูลซึ่งตรง
กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ซึ่งมีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อยู่ 560 ตัน 
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E)  การผลิต หมายถึง สินค้าส าเร็จรูปที่ผลิตโดยโรงงานของท่านทั้งหมดในเดือนที่ส ารวจข้อมูล 
ทั้งเพ่ือจ าหน่าย และเพ่ือใช้เอง ทั้งนี้รวมถึงสินค้าที่รับจ้างผลิตด้วย 

  จากตัวอย่างในตาราง (1)  ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด ผลิตเหล็กเส้น
กลม ได้ 4,800 ตัน ดังนั้น ตัวเลขที่ต้องกรอกในช่องนี้คือ 4,800 ตัน 
F)  สินค้ารับมา หมายถึง จ านวนสินค้าส าเร็จรูปที่ได้จากการซื้อมา การน าเข้า หรือได้มาจากโรงงานอ่ืน 

ซึ่งอาจเป็นโรงงานอ่ืนในบริษัทเดียวกับท่านหรือโรงงานอ่ืนที่เราไปจ้างผลิต รวมทั้งสินค้าส่งคืน และสินค้าขายฝาก 

   จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด ได้น าเข้าเหล็กเส้นกลมมา 200 ตัน ในวันที่ 
8 พฤศจิกายน 2562 และว่าจ้างบริษัทอื่นผลิตอีก 400 ตัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น ตัวเลขที่
ต้องกรอกในช่องนี้ (200 + 400) คือ 600 ตัน 

 G) และ H) การจ าหน่าย – ในประเทศ – ส่งออก หมายถึง จ านวนสินค้าทั้งหมดที่ผลิตเองและรับมา 
ที่จ าหน่ายออกไปจากโรงงานแล้ว โดยแยกเป็นการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออก 

    จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด ได้จ าหน่ายเหล็กเส้นกลม ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562 รวมในประเทศ 500 ตัน และส่งออก 4,500 ตัน 

I)   การจ าหน่าย – อ่ืน ๆ หมายถึง การโอนสินค้าส าเร็จรูปออกจากโรงงานโดยมิได้รับช าระเป็นมูลค่าตัว
เงินกลับมา เช่น ใช้เองภายในโรงงาน ส่งไปยังโรงงานอ่ืนภายใต้บริษัทเครือเดียวกัน สินค้าที่ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างผลิต 
สินค้าบริจาค หรือสินค้าช ารุด เป็นต้น 

    จากตัวอย่างในตาราง (1) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด ได้ใช้เหล็กเส้นกลม
ทีผ่ลิตได้ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ จ านวน 200 ตัน และส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้างผลิตจ านวน 500 ตัน 
ดังนั้นตัวเลขที่ต้องกรอกในช่องนี้ (200 + 500) คือ 700 ตัน 

 J)  สินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จ านวนสินค้าส าเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือนที่ส ารวจข้อมูล
ที่เก็บไว้ในโรงงาน คลังสินค้า หรือที่เก็บสินค้าอ่ืน ๆ 

   จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัดมีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง ณ ต้นเดือน 560 ตัน 
ผลิตและรับจ้างผลิตรวม 4,800 ตัน รับมาอีกจ านวน 600 ตัน มีสินค้าที่สามารถจ าหน่ายได้ (560 + 4800 + 600) 
คือ 5,960 ตัน และบริษัทฯ ได้จ าหน่ายสินค้าโดยในประเทศจ าหน่ายได้ 500 ตัน ส่งออก 4,500 ตัน และใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่รวมกับที่ส่งให้กับผู้ว่าจ้างอีกจ านวน 700 ตัน รวมมีสินค้าที่จ าหน่ายทั้งหมด (500 + 4,500 + 700) 
คือ 5,700 ตัน เพราะฉะนั้นจะมีสินค้าส าเร็จรูปคงคลัง ณ สิ้นเดือน (5,960 – 5,700) จ านวน 260 ตัน 
หรือจะสามารถอธิบายด้วยสมการว่า 

     J   = (D + E + F) – (G + H + I) 

 K)  ก าลังการผลิตต่อเดือน หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินค้าส าเร็จรูปแต่ละชนิดได้ ภายใน 
1 เดือน โดยการผลิตสินค้าส าเร็จรูปแต่ละชนิดของโรงงานนั้น เป็นไปตามก าหนดการท างานของลูกจ้าง
ตามปกติ โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

   จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด มีความสามารถสูงสุดที่จะผลิตเหล็กเส้นกลม 
ได้จ านวน 8,500 ตันต่อเดือน ซึ่งในการผลิตจริงอาจจะผลิตได้ไม่ถึง 8,500 ตันก็ได้ เพราะการผลิตอาจจะ
ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในแต่ละเดือน 
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(2)  มูลค่าจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป 
 ส าหรับส่วนนี้จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับมูลค่าจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป โดยในส่วนนี้จะมี

หน่วยเดียวกันทั้งหมด คือ “พันบาท”  

1.2 มูลค่าจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป  
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109) 

รายการสินค้าที่ส ารวจ 
หน่วย 

มูลค่าการจ าหน่าย 
TSIC ผลิตภัณฑ ์ ในประเทศ ส่งออก 
(A) (B) (C) (D) (E) 

24109 เหล็กเส้นกลม พันบาท 5,000 67,500 
  พันบาท   

 A)  TSIC ระบุรหัส TSIC ซึ่งมีตัวเลข 5 หลัก ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานของท่าน 
โดยรหัส TSIC เป็นไปตามตาราง 1.1 

 B)  ผลิตภัณฑ์ กรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ท่านผลิตเท่านั้น และหน่วยของผลิตภัณฑ์ของท่าน หรือ
รายการเป็นไปตามตาราง 1.1 

 C)  หน่วย ไม่ต้องกรอกข้อมูล เนื่องจากจะใช้หน่วยเดียวกันทั้งหมด คือ “พันบาท” 

 D)  มูลค่าการจ าหน่าย (ในประเทศ) หมายถึง มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ ของสินค้าส าเร็จรูป
แต่ละชนิดในเดือนนั้น 

   ราคาขายของเหล็กเส้นกลมในตาราง (1) ซึ่งมีปริมาณการจ าหน่ายในประเทศ 500 ตัน ตันละ 10,000 บาท 
(10,000 X 500) คือ 5,000,000 บาท หรือ 5,000,000 /1,000 เท่ากับ 5,000 พันบาท ดังนั้น ตัวเลขที่ต้องกรอก
ในช่องนี้ คือ 5,000 พันบาท 

 E)  มูลค่าการจ าหน่าย (ส่งออก) หมายถึง มูลค่าการจ าหน่ายจากการส่งออกสินค้าส าเร็จรูป
แต่ละชนิดในเดือนนั้น 

   ราคาขายของเหล็กเส้นกลมในตาราง (1) ที่ได้จากการส่งออก 4,500 ตัน ตันละ 15,000 บาท 
(15,000 X 4,500) คือ 67,500,000 บาท หรือ 67,500,000 /1,000 เท่ากับ 67,500 พันบาท ดังนั้น ตัวเลขที่
ต้องกรอกในช่องนี้ คือ 67,500 พันบาท 

(3)  แรงงาน  
 ส าหรับตารางแรงงงานนี้จะหมายถึงแรงงานที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานเท่านั้น ไม่นับรวม
พนักงานบริหารและพนักงานส านักงาน 
1.3 แรงงาน 
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109) 

แรงงาน จ านวนคนงานฝ่ายผลิต 
(คน) 

จ านวนชั่วโมงท างานโดยเฉลี่ย 
(ต่อวัน/ต่อคน) 

จ านวนวันท างานโดยเฉลี่ย 
(ต่อเดือน/ต่อคน) TSIC ผลิตภัณฑ ์

(A) (B) (C) (D) (E) 
24109 เหล็กเส้นกลม 52 8.96 26 

     
รวม (กรณีไม่สามารถแยกแรงงานได้) (F)    
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A)  TSIC ระบุรหัส TSIC ซึ่งมีตัวเลข 5 หลัก ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานของท่าน 
โดยรหัส TSIC เป็นไปตามตาราง 1.1 

B)  ผลิตภัณฑ์ ส าหรับช่องนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ท่านผลิตเท่านั้น และหน่วยของผลิตภัณฑ์
ของท่าน หรือรายการเป็นไปตามตาราง 1.1 

C)  จ านวนคนงานฝ่ายผลิต หมายถึง จ านวนคนงานในฝ่ายผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ในรายการ
ตามตาราง 1.1 เท่านั้น ไม่นับรวมคนงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

  จากตัวอย่างในตาราง (3) บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด มีคนงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตของผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้นกลม จ านวน 52 คน ดังนั้น คนงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตรวมของ บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด จะมีทั้งหมด 
52 คน 

D)  จ านวนชั่วโมงท างานโดยเฉลี่ย (ต่อวัน/ต่อคน) ให้ระบุจ านวนชั่วโมงการท างานโดยเฉลี่ยของ
คนงานต่อวันต่อคนในเดือนนั้น ๆ 

  จากตัวอย่างในตาราง 1.3 ฝ่ายผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม มีจ านวน 52 คน โดยได้มีการท างาน
ล่วงเวลา จ านวน 25 คน คนละ 2 ชั่วโมง ดังนั้น จ านวนชั่วโมงท างานโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน สามารถค านวณได้ ดังนี้ 

  คนงาน 52 คน ท างานตามปกติวันละ 8 ชั่วโมง โดยท างานในเดือนพฤศจิกายน รวม 26 วัน 
รวมชั่วโมงการท างาน (52 x 8 x 26) = 10,816 ชั่วโมง 

  คนงาน 25 คน ท างานล่วงเวลาวันละ 2 ชั่วโมง 26 วัน รวมชั่วโมงการท างานในการท างาน
ล่วงเวลา (25 x 2 x 26) = 1,300 ชั่วโมง 

  รวมชั่วโมงการท างานทั้งหมดของคนงาน (10,816 + 1,300) = 12,116 ชั่วโมง 
  ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยต่อคนต่อวันในเดือนนี้ (12,116 ชั่วโมง / 52 คน / 26 วัน) คือ 8.96 ชั่วโมง 
  ดังนั้น ตัวเลขที่ต้องกรอกในช่องนี้ คือ 8.96 ชั่วโมง  
E)  จ านวนวันท างานโดยเฉลี่ย (ต่อเดือน/ต่อคน) ให้ระบุจ านวนวันท างานโดยเฉลี่ยของคนงานต่อ

เดือนในเดือนท่ีส ารวจ 
  จากตัวอย่างในตาราง 1.3 บริษัท ผลิตแล้วรวย จ ากัด หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์ 

ซ่ึงในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะเหลือวันท างานเท่ากับ 26 วัน 
F)  รวม (กรณีไม่สามารถแยกแรงงานได้) หมายถึง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกข้อมูลแรงงานตาม

ผลิตภัณฑ์ในตาราง 1.1 ได้ ให้ใส่ข้อมูลแรงงานรวมที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานทั้งหมด โดยให้ใช้แนวทาง
ตัวอย่างการค านวณชั่วโมงการท างานของคนงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมข้างต้นในการค านวณ
ข้อมูล 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยรวม (ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมจ าเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้ หากผู้ประกอบการไม่เข้าข่ายการประกอบโลหกรรม
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งข้อมูลในส่วนนี้) 

(1)  วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
  ส าหรับการแจ้งรายละเอียดในส่วนนี้ให้ผู้ประกอบการแจ้งวัตถุดิบและสารเคมีหลักที่ใช้ใน
การกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ และสารเคมีที่ใช้ ใน
การบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
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1.4 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109) โดยมีปริมาณสินค้าส าเร็จรูปที่ผลิต 4,200 ตัน 

ชนิด 
ยอดยกมา 

(ตัน) 

ปริมาณที่
รับ/ซ้ือ 
(ตัน) 

ปริมาณที่ใช้  
(ตัน) 

คงเหลือ  
(ตัน) 

ราคาวัตถุดิบเฉลี่ย
ต่อหน่วย  

(บาท/กิโลกรัม) 

แหล่งทีม่า  
(ระบุประเทศ) 

หมายเหตุ 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
เหล็กดิบ 300 6,000 5,000 1,300 16 เกาหล ี  
เศษเหล็กกล้า 500 3,000 2,500 1,000 9 ไทย  
สารก าจดัสิ่งเจือปน (Flux) 3 250 220 33 3 ไทย  
สารปรับปรุงคณุภาพน้ าเหล็ก 
(Ferro Alloy) 

10 200 200 10 5 ไทย  

A)  ชนิด ระบุชนิดของวัตถุดิบและสารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการเพ่ือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน 

B)  ยอดยกมา (ตัน) หมายถึง ปริมาณของวัตถุดิบและสารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการผลิตคงเหลือ
จากเดือนก่อนหน้ามีหน่วยเป็น ตัน  

C)  ปริมาณที่รับ/ซื้อ (ตัน) หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่โรงงานจัดหาหรือจัดซื้อมาใช้ใน
กระบวนการผลิตในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน 

D)  ปริมาณที่ใช้ (ตัน) หมายถึง ปริมาณการใช้วัตถุดิบและสารเคมีในกระบวนการเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์
ของโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน 

E)  คงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่รวมจากยอดยกมาและปริมาณที่รับ/ซื้อ  
หักออกด้วยปริมาณที่ใช้จริงมีหน่วยเป็น ตัน หรือสามารถเขียนเป็นสูตรการค านวณ คือ 

      E = B + C – D 

F)  ราคาวัตถุดิบเฉลี่ยต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) หมายถึง ราคาของวัตถุดิบ และสารเคมีแต่ละชนิด
ที่โรงงานได้จัดหาหรือจัดซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลราคาของวัตถุดิบ และ
สารเคมีชนิดเดียวกันอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดให้คิดราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบ และสารเคมีนั้น
มีหน่วยเป็น บาทต่อกิโลกรัม  
   การกรอกข้อมูลในช่อง (B) (C) (D) และ (F) ในกรณีท่ีวัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ได้มี
หน่วยเป็น ตัน หรือ กิโลกรัม ตามแบบ ร.ง. 8 ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุหน่วยในช่องหมายเหตุ หรือช่อง (H) ในตาราง 1.4 

G)  แหล่งที่มา (ระบุประเทศ) หมายถึง การจัดหาหรือจัดซื้อวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานนั้น  
หากเป็นการน าเข้ามาจากต่างประเทศให้ผู้กรอกระบุประเทศที่น าเข้าวัตถุดิบชนิดนั้น หรือสารเคมี ส าหรับกรณี
ที่ไม่ได้น าเข้ามาจากต่างประเทศให้กรอกข้อมูล “ไทย” ดังตัวอย่างในตาราง 1.4 

H)  หมายเหตุ เป็นช่องข้อมูลที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่วยของ
วัตถุดิบและสารเคมีแต่ละชนิด 

 
(2)  ผลพลอยได้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก 

ซึ่งผลพลอยได้จะมีมูลค่าต่ ากว่าผลิตภัณฑ์หลักเสมอ ในกรณีของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายโรงงานการประกอบ 
โลหกรรม สิ่งที่ได้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักให้ถือเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นอาจจะสามารถ
จ าหน่ายเป็นมูลค่าได้ 
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1.5 ผลพลอยได้ 
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109) 

ชนิด 
ยอดยกมา  

(ตัน) 
ผลิตได้  
(ตัน) 

จ าหน่าย  
(ตัน) 

คงเหลือ  
(ตัน) 

มูลค่าจ าหน่าย  
(บาท) 

แหล่งที่จ าหน่ายไป  
(ระบุประเทศ) 

หมายเหตุ 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
เศษเหล็กท่ีได้
จากกระบวน 
การรีด 

32 156 150 38 30,000 ไทย  

        
        

A) ชนิด หมายถึง ชนิดของผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของ
โรงงาน 

B) ยอดยกมา (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตคงเหลือจากเดือนก่อน
หน้าโดยไม่ได้น าออกหรือจ าหน่ายจากโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน  

C) ผลิตได้ (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมี 
หน่วยเป็น ตัน 

D) จ าหน่าย (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่โรงงานน าออกหรือจ าหน่ายออกไปจากโรงงาน
ในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน 

E) คงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่รวมจากยอดยกมาและปริมาณที่ผลิตได้ในช่วง
เดือนนั้น หักออกด้วยปริมาณจ าหน่ายมีหน่วยเป็น ตัน หรือสามารถเขียนเป็นสูตรการค านวณ คือ 

E = B + C – D 

F) มูลค่าจ าหน่าย (บาท) หมายถึง มูลค่าของผลพลอยได้ถูกจ าหน่ายออกไปจากโรงงานใน       
ช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น บาท หากโรงงานไม่ได้ท าการจ าหน่ายเป็นรายได้ แต่มีการน าออกจากโรงงาน   
ซึ่งอาจน าออกไปยังโรงงานอื่นในเครือของนิติบุคคลเดียวกัน โปรดระบุในช่องหมายเหตุว่า “น าออก” 

การกรอกข้อมูลในช่อง (B) (C) และ (D) ในกรณีที่ผลพลอยได้ไม่ได้มีหน่วยเป็นตัน ให้ผู้กรอกข้อมูล
ระบุหน่วยในช่องหมายเหตุ หรือช่อง (H) ในตารางที่ 1.5 

G) แหล่งที่จ าหน่ายไป (ระบุประเทศ) หมายถึง การจ าหน่ายผลพลอยได้ของโรงงานนั้น หากเป็น 
การส่งออกไปยังต่างประเทศให้ผู้กรอกระบุประเทศที่ส่งออกผลพลอยได้นั้น ส าหรับกรณีที่ไม่ได้ส่งออกเป็น 
การจ าหน่ายในประเทศให้กรอกข้อมูล “ไทย” ดังตัวอย่างในตารางที ่1.5 

H) หมายเหตุ เป็นช่องข้อมูลที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่วย
ของผลพลอยได้ 
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(3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันกากของเสีย 
ส าหรับการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วและ

กากของเสียที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 
โดยภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวได้ให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น
ผลิตภัณฑ์เสื ่อมคุณภาพ และน้ าทิ้งที ่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย  โดยค านิยาม
ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงตะกรันกากของเสียด้วยแล้ว 

การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า การบ าบัด ท าลายฤทธิ์ ทิ้ง ก าจัด จ าหน่าย 
จ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือน ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพ่ือท าการดังกล่าว 

ผู้บ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วตามประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที่ 105  

1.6 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย 

ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109 010) 
ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใชแ้ล้ว/ 

ตะกรันและกากของเสีย 
การก าจัด/จ าหน่าย 

ปริมาณ
คงเหลือ(ตัน) 

หมายเหต ุ
ชนิด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด ยอดยกมา  
(ตัน) 

ปริมาณที่เกิดขึ้น  
(ตัน) 

วิธีการก าจัด 
(รหัส) 

ชื่อชนิด จ านวน  
(ตัน) 

ผู้บ าบัดและ
ก าจัด 

มูลค่าจ าหน่าย
(บาท) 

ผู้รับซื้อ 
 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) 
10 02 08 ฝุ่น 0 84 072 ฝั่งกลบ 84 ภายในโรงงาน - - -  
10 02 02 ตะกรัน 0 420 072 ฝั่งกลบ 420 ภายในโรงงาน - - -  

10 02 10 เปลือกสนิม 15 12.6 049 น ากลับไปใช้
ประโยชน์

ด้วยวิธีอื่น ๆ 
25 บ. นามสมมต ิ - - 2.6  

A) ชนิด (รหัส) ในส่วนนี้ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุรหัสชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (รหัสเลข 
6 หลัก) ตามท่ีระบุในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

B) ชื่อชนิด หมายถึง ชื่อชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ตามที่ระบุในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

C) ยอดยกมา (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตคงเหลือจากเดือนก่อนหน้าโดยไม่ได้ถูกน าออกไปบ าบัดหรือก าจัดจากโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน 

D) ปริมาณที่เกิดขึ้น ให้ระบุปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน 

E) วิธีการก าจัด (รหัส) หมายถึง วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน โดยให้
ระบุเป็นรหัส (รหัสเลข 3 หลัก) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
พ.ศ. 2548 ซึ่งวิธีการจัดการถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภท 01 การคัดแยก ประเภท 02 การกัก
เก็บในภาชนะบรรจุ ประเภท 03 การน ากลับมาใช้ซ้ า ประเภท 04 การน ากลับมาใช้ประโยชน์อีก ประเภท 05 
การน ากลับคืนมาใหม่ ประเภท 06 การบ าบัด ประเภท 07 การก าจัด และประเภท 08 การจัดการดว้ยวิธีอ่ืน ๆ  
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F) ชื่อชนิด หมายถึง วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งสอดคล้องกับรหัส
วิธีการก าจัดในช่อง (E) 

G) จ านวน (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่โรงงานได้น าไปจัดการด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุวิธีการก าจัดในช่อง (E) 

H) ผู้บ าบัดและก าจัด ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุชื่อสถานประกอบการที่เป็นผู้บ าบัดและก าจัด หรือ
กิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  

I) มูลค่าจ าหน่าย (บาท) หมายถึง กรณีที่สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานสามารถ
จ าหน่ายได้ให้ระบุมูลค่าที่จ าหน่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเดือนที่แจ้งข้อมูลซึ่งมีหน่วยเป็น บาท 

J) ผู้รับซื้อ ส าหรับกรณีที่โรงงานจ าหน่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ระบุชื่อผู้รับซื้อในช่อง (J) 

K) ปริมาณคงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ยังคงเหลืออยู่ใน
โรงงานหลังจากการก าจัดหรือจ าหน่าย โดยสามารถค านวณได้จากการรวมกันของปริมาณยอดยกมาและ
ปริมาณที่เกิดขึ้นหักด้วยจ านวนที่น าไปก าจัดหรือจ าหน่าย ซึ่งมีสูตรการค านวณ คือ 

K = C + D – G 

L) หมายเหตุ เป็นช่องข้อมูลที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่วยสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของที่นอกเหนือจากหน่วย ตัน ที่ระบุในแบบแจ้งข้อมูล 

 
(4)  ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคในการประกอบกิจการ  

               รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า ส าหรับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านคร
หลวงให้ผู้กรอกข้อมูลเลือกระบบการค านวณอัตราค่าไฟฟ้าแบบใดแบบหนึ่งจาก 2 แบบที่มีให้เลือก ได้แก่  
แบบที่ 1 การคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff: TOD) และแบบที่ 2 การคิดอัตราค่า
ไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU) โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามรายละเอียด
ที่ระบุในหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าดังนี้ 

1.7 รายละเอียดเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ใช้ในการประกอบกิจการ 
กรณีโรงงานมีระบบการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff: TOD)  

1.7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า 

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff: TOD Tariff) 
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต ์

Demand Charge : kW พลังงานไฟฟ้า : หน่วย 
Energy Charge: Unit 

ความต้องการพลังไฟฟ้ารแีอคตีฟ
Reactive Power: kVAR ค่าไฟฟ้า (บาท) 

On Peak Partial Peak Off Peak 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) 
534 841 769 358,000 352 981,353.25 

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff) 
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต ์

Demand Charge : kW 
พลังงานไฟฟ้า : หน่วย 
Energy Charge: Unit  ความต้องการพลังไฟฟ้ารแีอคตีฟ

Reactive Power: kVAR ค่าไฟฟ้า (บาท) 
On Peak Off Peak Holiday On Peak Off Peak Holiday 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
        

หมายเหตุ: ให้แนบส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดในการประกอบกิจการ แนบไฟล์ 
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กรณีโรงงานมีระบบการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU) 

1.7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า 

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff: TOD Tariff) 
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต ์

Demand Charge : kW พลังงานไฟฟ้า : หน่วย 
Energy Charge: Unit 

ความต้องการพลังไฟฟ้ารแีอคตีฟ
Reactive Power: kVAR ค่าไฟฟ้า (บาท) 

On Peak Partial Peak Off Peak 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) 

      

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff) 
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต ์

Demand Charge : kW 
พลังงานไฟฟ้า : หน่วย 
Energy Charge: Unit  ความต้องการพลังไฟฟ้ารแีอคตีฟ

Reactive Power: kVAR ค่าไฟฟ้า (บาท) 
On Peak Off Peak Holiday On Peak Off Peak Holiday 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 
4194 3984 3930 666480 545280 576840 2490 6,484,727.05 

หมายเหตุ: ให้แนบส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดในการประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนบไฟล์ 

E 

A 
B 

C 

D 

F 



14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนต่อมาเป็นการแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้ า โดยให้ผู้กรอกข้อมูลระบุปริมาณ
เชื้อเพลิงและน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเชื้อเพลิงถูกแบ่งประเภทออกเป็น แก๊ส น้ ามัน ถ่านหิน และอ่ืน ๆ  
โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้ 

 

1.7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้ า    
ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ 

ปริมาณน้ าที่ใช้ 
 (ลูกบาศก์เมตร) 

แก๊ส น้ ามัน ถ่านหิน อื่น ๆ 
ชนิด (กิโลกรัม) ชนิด (ลิตร) ชนิด (ตัน) ระบ ุ หน่วย 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) 

แก๊สธรรมชาติ
เหลว 

10,000 - - - - - - 6,048 

A) ชนิดของแก๊ส ให้ระบุชนิดของแก๊สที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ  แก๊สธรรมชาติเหลว และ 
แก๊สหุงต้ม 

B) (กิโลกรัม) หมายถึง ปริมาณแก๊สแต่ละชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต มีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม หากโรงงานไม่มีการใช้แก๊สกรุณากรอก “ - ” ลงในช่อง (กิโลกรัม)  

A 

B 
C 

D 

E 

F 

G H 
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C) ชนิดน้ ามัน หมายถึง ประเภทของน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ น้ ามันดีเซล  
น้ ามันเตา 

D) (ลิตร) หมายถึง ปริมาณน้ ามันชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมีหน่วยเป็น 
ลิตร 

E) ชนิดถ่านหิน หมายถึง ประเภทของถ่านหินที่โรงงานใช้ในกระบวนการผลิต เช่น ลิกไนต์ แอนทรา
ไซต์ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ถ่านหิน อาทิ โรงงานผลิตซีเมนต์ โรงงานผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ โรงบ่ม
ยาสูบ และโรงงานผลิตอาหาร 

F) (ตัน) หมายถึง ปริมาณถ่านหินชนิดต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมีหน่วยเป็น ตัน 

G) ระบ ุหากโรงงานมีการใช้เชื้อเพลิงอื่นที่นอกเหนือจาก แก๊ส น้ ามัน และถ่านหิน ให้ผู้กรอกข้อมูล
ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตลงในช่อง (G) เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล 

H) หน่วย ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุหน่วยของเชื้อเพลิงประเภทอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต 

I) ปริมาณน้ าที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร) หมายถึง ปริมาณน้ าที่โรงงานใช้ในกระบวนการผลิตไม่รวมใน
ส่วนของส านักงาน หากไม่สามารถระบุปริมาณเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิตได้ให้ผู้กรอกข้อมูลใส่ปริมาณ
น้ าที่ใช้ทั้งหมดและแจ้งหมายเหตุในวงเล็บต่อจากปริมาณที่กรอก เช่น 32 ลูกบาศก์เมตร (รวมส านักงาน) 
ปริมาณน้ าที่จะน ามากรอกสามารถน าค่ามาจากใบแจ้งค่าน้ าประปา โดยในใบแจ้งค่าน้ าประปาจะระบุหน่วยน้ า
ที่ใช้มีหน่วยเป็น ลิตร ซึ่งสามารถแปลงหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรจากสูตรค านวณ 1,000 ลิตร เท่ากับ 1 
ลูกบาศก์เมตร 

 ส่วนที่ 4 การส ารวจความคิดเห็นต่อการประกอบกิจการ 
 
2.1 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือ (Purchasing Managers Index: PMI) ณ เดือน...ธันวาคม 2562...... 
 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
เปรียบเทยีบกับเดือนท่ีผ่านมา 

เหตุผล 
คาดการณ์เดือนหน้า 

เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
1) ค าสั่งซื้อใหม่     ค าสั่งซ้ือต่างประเทศ    
2) ผลผลิต     ความต้องการสินค้า    
3) การจ้างงาน     ตามระดับการผลิต    
4) ระยะเวลาขนส่งวัตถุดิบ     ตกลง/ท าสัญญาไว้ล่วงหน้า    
5) สินค้าคงคลังวัตถุดิบ    คาดการณ์ราคาวัตถุดิบลว่งหน้า    

 
2.2 ภาพรวมภาวะธุรกิจ 
     1) ภาวะธุรกิจเดือนนี้ ณ  เดือน..ธันวาคม 2562.... 
          1. ดีขึ้นมาก   2. ดีขึ้นเล็กน้อย  3. ทรงตัว  4. แย่ลงเล็กน้อย   5. แย่ลงมาก 
     2)  ภาวะธุรกิจเดือนหน้า เดือน..มกราคม 2563....  
          1. ดีขึ้นมาก   2. ดีขึ้นเล็กน้อย            3. ทรงตัว  4. แย่ลงเล็กน้อย   5. แย่ลงมาก 
 

ค าถามในส่วนนี้ ใช้ส าหรับการจัดท าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Managers Index 
(PMI) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงสถานการณ์ภาคการผลิต และสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องชี้วัดแนวโน้ม
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นย า  โดยให้ผู้ กรอกข้อมูลท าการเปรียบเทียบสถานการณ์หรือ                
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การเปลี่ยนแปลงของ 5 ปัจจัย ระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนที่ผ่านมาและโปรดระบุเหตุผลของ               
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปัจจัย รวมถึงคาดการณ์เดือนหน้าเปรียบเทียบกับเดือนปัจจุบัน ตามสภาวะดังต่อไปนี้ 

1)  หากพบว่า ในแต่ละปัจจัยของกิจการท่านมีสภาวะดีขึ้น โปรดเลือก “เพิ่มข้ึน” 
2)  หากพบว่า ในแต่ละปัจจัยของกิจการท่านมีสภาวะคงท่ี โปรดเลือก “เท่าเดิม”  
3)  หากพบว่า ในแต่ละปัจจัยของกิจการท่านมีสภาวะแย่ลง โปรดเลือก “ลดลง”  

ค านิยาม 
1) ค าสั่งซ้ือสินค้าใหม่ (New Orders): ค าสั่งซื้อสินค้าใหม่ทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา (จ านวนสินค้า

รวม) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
2) ผลผลิต (Outputs): สินค้าท้ังหมดที่กิจการของท่านผลิตขึ้น 
3) การจ้างงาน (Employment): จ านวนแรงงานทั้งหมดในกิจการของท่าน 
4) ระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Times): จ านวนวันหรือระยะเวลา

โดยรวมนับจากที่กิจการของท่านมีค าสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 
5) สินค้าคงคลังของวัตถุดิบ (Stocks of Purchases): ปริมาณวัตถุดิบโดยรวมในคลังของวัตถุดิบ

ทั้งหมดของกิจการ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์  
จากตัวอย่างการกรอกข้อมูลข้างต้น อธิบายได้ว่า ค าสั่งซื้อสินค้าใหม่เดือนนี้เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับค าสั่งซื้อต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ท าให้มีการผลิตในเดือนนี้เพ่ิมขึ้นความต้องการ
สินค้าที่เพ่ิมขึ้น ผู้ผลิตจึงมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับระดับการผลิตที่ขยายตัว นอกจากนี้ ผู้ผลิตได้เพ่ิม
ปริมาณสินค้าคงคลังของวัตถุดิบเนื่องจากมีการคาดการณ์ราคาวัตถุดิบล่วงหน้าว่าจะมีราคาสูงขึ้น โดยมี
ระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบเท่าเดิม เนื่องจากได้ท าการตกลง/ท าสัญญาไว้ล่วงหน้าแล้ว  

ส าหรับการคาดการณ์เดือนหน้า อธิบายได้ว่า ค าสั่งซื้อสินค้าใหม่ ผลผลิต การจ้างงาน ระยะเวลา
ขนส่งวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังวัตถุดิบในเดือนหน้าเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนนี้ เพ่ิมขึ้นทุกปัจจัย แสดงว่า     
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฟ้ืนตัวและมีแนวโน้มดีขึ้น 

 
............................................................ 

 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

31 มีนาคม 2563 
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ภาคผนวก ก 

บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลท้าย 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544  

ล าดับที่ ตามกฎกระทรวง เปรียบเทียบกับ ล าดับท่ี ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ. ศ. 2535 

ล าดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

1 
 
 
 
 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การอัดปอหรือใบยาสูบ 
(2)  การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น 
(3)  การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่านท่ีเผาไดจ้าก 
      กะลามะพร้าว 
(4)  การถนอมผลิตผลทางเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี 

2 
2(3) 
2(4) 
2(7) 

 
2(10) 

2 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การฆ่าสัตว ์
(2)  การถนอมเนื้อสัตว์ โดยท าใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 
(3)  การท าผลิตภณัฑ์อาหารส าเรจ็รูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสตัว์ หรือสารทีส่กัดจาก 
      ไขสัตว์หรือกระดูกสตัว์ 
(4)  การสกัดน้ ามันหรือไขมันท่ีเปน็อาหารจากสัตว์ หรือการท าน้ ามนัหรือไขมันท่ีเป็นอาหาร 
      จากสัตว์โดยท าให้บรสิุทธ์ิ 
(5)  การบรรจุเนื้อสตัว์หรือมันสัตว์ หรือผลติภณัฑ์ส าเรจ็รูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสตัว์ใน 
      ภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไม่ได ้

4 
4(1) 
4(2) 
4(3) 

 
4(4) 

 
4(5) 

3 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ านมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท านมสดให้ไร้เช้ือหรือฆา่เชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือ 
      สเตอริไลส ์
(2)  การท านมสดจากนมผงและไขมัน 
(3)  การท านมข้น นมผง หรือนมระเหย 
(4)  การท าครีมจากน้ านม 
(5)  การท าเนยเหลวหรือเนยแข็ง 
(6)  การท านมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ 

5 
5(1) 

 
5(2) 
5(3) 
5(4) 
5(5) 
5(6) 

4 
 
 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัว์น้ าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
(1)  การท าอาหารจากสัตว์น้ า และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและอากาศเข้าไมไ่ด้ 
(2)  การถนอมสัตว์น้ า โดยท าใหเ้ยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง้ 
(3)  การท าผลิตภณัฑ์อาหารส าเรจ็รูปจากสตัว์น้ า 

6 
6(1) 
6(2) 
6(3) 

5 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ ามันจากพืชหรือสตัว์หรือไขมันจากสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)   การสกัดน้ ามันจากพืชหรือสตัว์ หรือไขมันจากสตัว์ 
(2)  การอัดหรือปนกากพืชหรือสตัว์ที่สกัดน้ ามันออกแล้ว 
(3)  การท าน้ ามันจากพืชหรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน  
(4)  การท าน้ ามันจากพืชหรือสัตว ์หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธ์ิ 
(5)  การท าเนยเทียม ครมีเทียม หรือน้ ามันผสม ส าหรับปรุงอาหาร  

7 
 

7(1) 
7(2) 
7(3) 
7(4) 
7(5) 

6 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผกั พืช หรือผลไม้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1)  การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะท่ีผนึกและ 
      อากาศเข้าไม่ได ้

8 
8(1) 
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ล าดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

(2)  การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน 
      หรือเหือดแห้ง  

8(2) 

7 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าแป้ง 
(2)  การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช 

9 
9(2) 
9(4) 

8 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
(1)  การท าขนมปังหรือขนมเค้ก 
(2)  การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง 
(3)  การท าผลิตภณัฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เมด็ หรือช้ิน 

10 
10(1) 
10(2) 
10(3) 

9 
 
 
 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าตาล ซึ่งท าจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ 
ความหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้ 
(1)  การท าน้ าเชื่อม 
(2)  การท าน้ าตาลทรายแดง 
(3)  การท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาว 
(4)  การท าน้ าตาลทรายดิบหรือน้ าตาลทรายขาวให้บรสิุทธ์ิ 
(5)  การท าน้ าตาลก้อนหรือน้ าตาลผง 
(6)  การท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรกัโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกัน 

11 
 

11(1) 
11(2) 
11(3) 
11(4) 
11(5) 
11(6) 

10 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าใบชาแห้งหรือใบชาผง 
(2)  การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรอืการท ากาแฟผง 
(3)  การท าโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้ 
(4)  การท าช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต 
(5)  การท าเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ 
(6)  การท ามะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดัเมด็ 
(7)  การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรอืเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ 
      เปลือกผลไมด้้วยน้ าตาล 
(8)  การอบหรือคั่วถั่วหรือเมลด็ผลไม้ (nuts) หรือการเคลือบถั่วหรอืเมล็ด 
      ผลไม้(nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต 
(9)  การท าหมากฝรั่ง 
(10)  การท าลูกกวาดหรือทอฟฟี่ 
(11)  การท าไอศกรีม 

12 
 

12(1) 
12(2) 
12(3) 
12(4) 
12(5) 
12(6) 
12(7) 

 
12(8) 

 
12(9) 
12(10) 
12(11) 

11 
 
 
 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าผงฟู 
(2)  การท าเครื่องปรุงกลิ่น รส หรอืสีของอาหาร 
(3)  การท าแป้งเชื้อ 
(4)  การท าน้ าส้มสายช ู
(5)  การท ามัสตารด์ 
(6)  การท าน้ ามันสลัด 

13 
 

13(1) 
13(2) 
13(3) 
13(4) 
13(5) 
13(6) 

12 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าน้ าแข็ง 14 
13 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสตัว์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ 15 



19 

ล าดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

(1)  การท าอาหารผสมหรืออาหารส าเร็จรปูส าหรับเลี้ยงสตัว์ 
(2)  การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย  
      ส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว ์

15(1) 
15(2) 

14 โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 16 
15 โรงงานผลติเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลติจากกากซัลไฟต์ในการท า 

เยื่อกระดาษ 
17 

16 โรงงานท าหรือผสมสุราจากผลไม้ 18 
17 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าเบียร์ 19(2) 
18 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าดื่ม เครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่ 

อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าน้ าดื่ม 
(2)  การท าเครื่องดื่มที่ไมม่ีแอลกอฮอล ์
(3)  การท าน้ าอัดลม 
(4)  การท าน้ าแร่ 

20 
 

20(1) 
20(2) 
20(3) 
20(4) 

19 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมิใช่ใยหิน (asbestos) อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การปั่น กรอ 
(2)  การทอ หรือการเตรียมเส้นดา้ยยืนส าหรับการทอ 
(3)  การฟอก ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

22 
 

22(1) 
22(2) 
22(3) 

20 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าผลิตภณัฑ์จากสิ่งทอส าหรับเป็นเครื่องใช้ในบ้าน 
(2)  การท าถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก 
(3)  การท าผลิตภณัฑ์จากผ้าใบ 
(4)  การตบแต่ง หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ 

23 
 

23(1) 
23(2) 
23(3) 
23(4) 

21 โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งส าเร็จ
ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย 

24 

22 โรงงานผลติเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมใิช่เสื่อหรือพรมที่ท าด้วย
ยาง หรือพลาสติก หรือพรมน้ ามัน 

25 

23 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชอืก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างหนึง่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  การผลิตเชือก 
(2)  การผลิตตาข่าย แห หรืออวน 

26 
26(1) 
26(2) 

24 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ ซึ่งมไิด้ท าด้วยวิธีถักหรือทออย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าพรมน้ ามันหรือสิ่งปูพ้ืนซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ซึ่งมิได้ท าจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก 
(2)  การท าผ้าน้ ามันหรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ท าจากพลาสติกล้วน 
(3)  การท าแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวสัดุ ซึ่งมิใช่ยาง 
(4)  การท าสักหลาด 
(5)  การท าผ้าลูกไม้ หรือผา้ลูกไม้เทียม 
(6)  การท าวัสดุจากเส้นใยส าหรับใช้ท าเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลงึกัน 
(7)  การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ท าจากเส้นใยหรือปุยใยท่ีไม่ใช้แล้ว 
(8)  การท าด้าย หรือผ้าใบส าหรับยางนอกล้อเลื่อน 

27 
 

27(1) 
27(2) 
27(3) 
27(4) 
27(5) 
27(6) 
27(7) 
27(8) 
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25 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน 
ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวสัดุอื่น 
(2)  การท าหมวก 

28 
28(1) 

 
28(2) 

26 โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรอืบด ฟอก ขัด และแต่ง แต่งส าเรจ็ อัดให้เป็นลายนูนหรือ
เคลือบสหีนังสัตว ์

29 

27 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสตัว์ 30 
28 โรงงานท าพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว ์ 31 
29 โรงงานผลติผลิตภัณฑ์หรือช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก 

(1)  หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสตัว์ หรือหนังเทียม 
(2)  ใยแก้ว 

32 
32(1) 
32(2) 

30 โรงงานผลติรองเท้าหรือช้ินส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ท าจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือ
พลาสติกอดัเข้ารูป 

33 

31 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าไม้วเีนียร์ หรือไม้อดัทุกชนิด 34(3) 
32 โรงงานผลติภาชนะบรรจหุรือเครือ่งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา 35 
33 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท ารองเท้า  ช้ินส่วนของรองเท้า  หรือหุ่นรองเท้าที่ท า

จากไม ้
36(2) 

34 
 

 

โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่ง
มิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขา้รูปและรวมถึงช้ินส่วน
ของผลิตภณัฑด์ังกล่าว 

37 

35 
 

โรงงานผลติเยื่อกระดาษอยา่งหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าเยื่อไม้หรือวัสดุอื่น 
(2)  การท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท าจากเส้นใย  
     (fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard)   

38 
38(1) 
38(2) 

36 โรงงานผลติภาชนะบรรจุ  จากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard) 39 
37 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยือ่กระดาษหรือกระดาษแข็งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

(1)  การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอดักระดาษหรือ 
     กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน 
(2)  การท าผลิตภณัฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุ จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง 

40 
 

40(1) 
40(2) 

38 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าแม่พิมพ์โลหะ 41(2) 
39 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดเุคมีซึ่งมใิช่ปุ๋ย 42(1) 
40 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย๋ สารป้องกัน หรือก าจดัศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticides) 43(1) 
41 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์  ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก 

หรือเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่ใยแก้ว 
44 

42 
 
 
 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ ผลติภณัฑ์
ส าหรับใช้ยาหรืออุดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรอืเคลือบ 
(2)  การท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมสี หรือน้ ายาล้างสี 
(3)  การท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรอืผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด 

45 
 

45(1) 
45(2) 
45(3) 

43 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การผลิตวัตถุที่รบัรองไว้ในต ารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ 
(2)  การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายส าหรบัใช้ในการวิเคราะห์ บ าบดั บรรเทา รักษา หรือป้องกัน 

46 
46(1) 
46(2) 
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     โรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสตัว์ 
(3)  การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายส าหรบัให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระท าหน้าท่ี 
     ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสตัว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศแต ่
     วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา  
     เครื่องส าอาง เครื่องมือท่ีใช้ในการประกอบโรค ศลิปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือท่ี 
     ใช้ในการนั้น 

 
46(3) 

 
 

44 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องส าอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าสบู่ วัสดุสังเคราะห์ส าหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์ส าหรับโกนหนวด หรือ 
      ผลิตภัณฑ์ส าหรับช าระล้างหรือขัดถู 
(2)  การท ากลีเซอรีนดิบหรือกลเีซอรีนบริสุทธ์ิจากน้ ามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ 
(3)  การท าเครื่องส าอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย 
(4)  การท ายาสีฟัน 

47 
 
 

47(1) 
 

47(2) 
47(3) 
47(4) 

45 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑเ์คมีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท ายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดสุ าหรับตบแต่งอาคาร 
(2)  การท ายาฆ่าเช้ือโรค หรือยาดบักลิ่น 
(3)  การท าผลิตภณัฑส์ าหรับกันน้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวท าให้เปยีกน้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวท า 
      ให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑท์ี่เป็นตัวท าให้ซึมเข้าไป (wetting agents, emulsifiers  
      or penetrants) ผลิตภณัฑส์ าหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภณัฑ์ส าหรับใช้เป็นตัวผสม  
      (sizes) หรือผลติภณัฑ์ส าหรบัใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (cements) ที่ท าจากพืช สัตว์  
      หรือพลาสติกที่ไดม้าจากแหลง่ผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ผลิตภณัฑส์ าหรับใช้อุดรูฟัน (dental  
      cements) 
(4)  การท าไม้ขีดไฟ วัตถุระเบดิ หรือดอกไมเ้พลิง 
(5)  การท าเทียน 
(6)  การท าหมึกหรือคาร์บอน 
(7)  การท าผลิตภณัฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้ 
(8)  การท าผลิตภณัฑ์ที่มีการบูร 
(9)  การท าหัวน้ ามันระเหย (essential oils) 
(10)  การท าครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า 
(11)  การท าผลิตภณัฑส์ าหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้ าหรือกันความร้อน 
(12)  การท าผลิตภณัฑส์ าหรับใช้กบัโลหะ น้ ามันหรือน้ า (metal, oil or water treating  
       compounds) ผลิตภณัฑ์ส าเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วย 
       ตัวไวแสง (prepared photo – chemical materials or sensitized film, paper  
       or cloth) 
(13)  การท าถ่านกัมมันต์ (activated carbon) 

48 
48(1) 
48(2) 
48(3) 

 
 
 
 

 
48(4) 
48(5) 
48(6) 
48(7) 
48(8) 
48(9) 
48(10) 
48(11) 
48(12) 

 
 
 

48(13) 
46 โรงงานกลั่นน้ ามันปโิตรเลยีม 49 
47 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างหนึ่ง

อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าแอสฟัลต์หรือน้ ามันดนิ 
(2)  การท ากระดาษอาบแอสฟลัตห์รือน้ ามันดิน 
(3)  การท าเช้ือเพลิงก้อน หรือเช้ือเพลิงส าเร็จรปูจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว 

50 
 

50(1) 
50(2) 
50(3) 
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(4)  การผสมผลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลติภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับ 
     วัสดุอื่น 

50(4) 

48 โรงงานผลติยางนอกหรือยางในส าหรับยานพาหนะ ท่ีเคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสตัว์ 51 
49 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  การท ายางแผ่นในข้ันต้นจากน้ ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า 
(2)  การท ายางแผ่นรมควัน การท ายางเครป ยางแท่ง ยางน้ า หรือการท ายางให้เป็นรูปแบบ 
      อื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาต ิ
(3)  การท าผลิตภณัฑย์าง นอกจากท่ีระบุไว้ในล าดับที่ 48 จากยางธรรมชาตหิรือ 
     ยางสังเคราะห ์

52 
52(1) 
52(3) 

 
52(4) 

50 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์พลาสติกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดบั และรวมถึงช้ินส่วนของ 
     ผลิตภณัฑ์ดังกล่าว 
(2)  การท าเสื่อหรือพรม 
(3)  การท าภาชนะบรรจุ เช่น ถุง หรือกระสอบ 
(4)  การท าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ช้ิน ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ  
(5)  การท าผลิตภณัฑส์ าหรับใช้เป็นฉนวน 
(6)  การท ารองเท้า   
(7)  การอัดพลาสติกหลาย ๆ ช้ันเป็นแผ่น 

53 
53(1) 

 
53(2) 
53(4) 
53(5) 
53(6) 
53(7) 
53(8) 

51 โรงงานผลติแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์แก้ว 54 
52 โรงงานผลติผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง

การเตรียมวสัดุเพื่อการดังกล่าว 
55 

53 
 

 

โรงงานผลติอิฐ กระเบื้อง หรือท่อส าหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดบั 
(architectural terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรอืวัตถุทนไฟจาก 
ดินเหนียว 

56 

54 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปนูปลาสเตอร ์
(2)  การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอยา่ง 
     เข้าด้วยกัน หรือการผสมซเีมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อยา่งหนึ่งอย่างใดเข้ากับ 
     วัสดุอื่น 

57 
 

57(1) 
57(3) 

 

55 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์อโลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าผลิตภณัฑ์คอนกรีต ผลิตภณัฑ์คอนกรีตผสม ผลติภณัฑย์ิบซัม หรือผลติภณัฑ์ 
     ปูนปลาสเตอร ์
(2)  การท าใยแร่ 
(3)  การท าผลิตภณัฑ์จากหิน 
(4)  การท าผลิตภณัฑ์จากเส้นใยหนิ (asbestos) 
(5)  การท าผลิตภณัฑ์จากแกรไฟต ์

58 
58(1) 

 
58(2) 
58(3) 
58(5) 
58(6) 

56 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าใน
ขั้นต้น (iron and steel basic industries) 

59 

57 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในข้ันต้นซึ่งมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า (non – ferrous metal basic industries) 

60 

58 โรงงานผลติเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ 61 
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ล าดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครือ่งใช้ดังกล่าว 
59 โรงงานผลติเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วน

ใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 
62 

60 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑโ์ลหะส าหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูน้ า ถังน้ า หรือปล่องไฟ 
(2)  การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
(3)  การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการต่อเรือ 
(4)  การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ 

63 
 

63(1) 
63(2) 
63(3) 
63(5) 

61 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภณัฑโ์ลหะอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปนี ้
(1)  การท าภาชนะบรรจ ุ
(2)  การท าผลิตภณัฑด์้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก 
(3)  การท าผลิตภณัฑด์้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว 
(4)  การท าตู้หรือห้องนิรภัย 
(5)  การท าผลิตภณัฑ์จากลวดหรอืสายเคเบิลโดยใช้ลวดทีไ่ด้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่ 
      ลวดหรือสายเคเบิลที่หุม้ด้วยฉนวน 
(6)  การท าขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้ า หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ได้ 
     ท าในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (primary rolling or drawing mills) 
(7)  การท าเตาไฟหรือเครื่องอุ่นหอ้งอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า 
(8)  การท าเครื่องสุขภัณฑ์เหล็ก หรือโลหะเคลือบ เครื่องทองเหลืองส าหรับใช้ในการต่อท่อ  
     หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ 
(9)  การท าช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑโ์ลหะตาม (1) ถึง (8) 

64 
64(1) 
64(2) 
64(3) 
64(4) 

 
64(5) 

 
64(6) 

 
64(7) 
64(8) 

 
64(14) 

62 โรงงานผลติเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว 

65 

63 โรงงานผลติเครื่องจักรส าหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกลา่ว 

66 

64 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรส าหรับ
ประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างหน่ึงอยา่งใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าเครื่องจักรส าหรับโรงเลื่อย ไส ท าเครื่องเรือน หรือท าไมว้ีเนียร ์
(2)  การท าเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (milling machines) เครื่องเจียน  
      เครื่องตัด (shearing machines) หรือเครื่องไส (shaping – machines) 
(3)  การท าเครื่องเลื่อยโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด 
(4)  การท าเครื่องทุบโลหะ (drop forges or forging machines) 
(5)  การท าเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 
(6)  การท าเครื่องคันรีด เครื่องท าให้หลอมละลาย หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 
(7)  การท าแบบ (dies) หรือเครื่องจับ (jigs) ส าหรับใช้กับเครื่องมือกล 
(8)  การท าส่วนประกอบหรืออุปกรณส์ าหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7) 

67 
 

67(1) 
67(2) 

 
67(3) 
67(4) 
67(5) 
67(6) 
67(7) 
67(8) 

65 
 

โรงงานผลติเครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอการพิมพ์  
การผลิตซเีมนต์หรือผลิตภัณฑด์ินเหนียว การก่อสรา้ง การท าเหมืองแร่ การเจาะหา
ปิโตรเลียมหรือการกลั่นน้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณข์องเครื่องจักรดังกล่าว 

68 
 

66 โรงงานผลติเครื่องค านวณ เครื่องท าบัญชี เครื่องจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร 69 
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ส าหรับใช้ในการค านวณชนิดดจิิทัลหรืออนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (digital or analog computers or associated 
electronic data processing equipment or accessories) เครือ่งรวมราคาของขาย 
(cash registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่เครื่องช่ังที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
เครื่องอัดส าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลติภณัฑด์ังกล่าว 

67 
 
 
 
 
 
 

โรงงานผลติเครื่องสูบน้ า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้ าดับไฟ ตู้เยน็หรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือรีดผา้ เครื่องเย็บ เครื่องส่งก าลังกล เครื่องยกปั้นจั่น ลิฟต์ บันได
เลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ 
(stackers) เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือส าหรับใช้ในบ้าน แต่
ผลิตภณัฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลติภณัฑ์
ดังกล่าว 

70 
 

68 
 

โรงงานผลติเครื่องจักรหรือผลติภณัฑ์ที่ระบุไว้ในล าดับที่ 67 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์
ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหนา่ยไฟฟ้า เครือ่งส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า 
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

71 

69 โรงงานผลติเครื่องรับวิทยุ เครื่องรบัโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรอืบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสยีง เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเลน่หรือเครื่องบันทึกแถบ
ภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสยีง เทปแม่เหล็กท่ีไดบ้ันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสญัญาณ 
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตัวกึง่น าหรือตัวกึ่งน าชนิดไวท่ีเกี่ยวข้อง (semi- conductor 
or related sensitive semi – conductor devices) คาปาซิเตอรห์รือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงท่ีหรือเปลีย่นแปลงได้ (fixed or variable electronic capacitors 
or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลโูรสโคป หรือเครื่องหรือ
หลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลติอุปกรณห์รือช้ินส่วนส าหรับใช้กบัเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

72 
 

70 โรงงานผลติเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบไุว้ในล าดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

73 

71 
 
 
 
 
 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า 
(2)  การท าลวดหรือสายเคบลิหุ้มฉนวน 
(3)  การท าอุปกรณ์ติดตั้งหรือเตา้เสียบหลอดไฟฟ้า (fixtures or lamp sockets or  
     receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตวัต่อตัวน า (conductor connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ 
     สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบส าหรับร้อยสายไฟฟ้า 
(4)  การท าฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว 
(5)  การท าหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อก าเนดิพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ า 
      หรือชนิดแห้ง และรวมถึงช้ินส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

74 
74(1) 
74(2) 
74(3) 

 
 

74(4) 
 

74(5) 
72 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรอือย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1)  การต่อเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง 
(2)  การท าช้ินส่วนพิเศษส าหรับเรอื หรือเครื่องยนต์เรือ 

75 
75(1) 
75(2) 

73 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 76 
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อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้างรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า 
(2)  การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณส์ าหรับรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ 
     รถกระเช้าไฟฟ้า 

 
76(1) 
76(2) 

74 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วงอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้างรถยนต์หรือรถพ่วง 
(2)  การท าช้ินส่วนพิเศษหรืออุปกรณส์ าหรับรถยนตห์รือรถพ่วง 

77 
 

77(1) 
77(2) 

75 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจกัรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้างหรือประกอบจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ 
(2)  การท าช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณส์ าหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ 
     จักรยานสองล้อ 

78 
 

78(1) 
 

78(2) 
76 
 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์ 
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การสร้าง หรือประกอบอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต ์
(2)  การท าช้ินส่วนพิเศษ หรืออุปกรณส์ าหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์ 

79 
 

79(1) 
79(2) 

77 โรงงานผลติหรือประกอบล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสตัว์ ซึง่มิใช่จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์ังกล่าว 

80 

78 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าเครื่องมือหรืออุปกรณว์ิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง  
      ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 
(2)  การท า หรือประกอบเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรอื เครื่องเร่งปรมาณู  
     (cyclotrons, betatrons or accelerators) 
(3)  การท าเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย ์

81 
 

81(1) 
 

81(2) 
 

81(3) 
79 โรงงานผลติเครื่องมือ หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตาเลนส์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการท างาน หรือเครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ 
82 

80 โรงงานผลติหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือช้ินส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา 83 
81 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี ้
(1)  การท าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณ ี
(2)  การท าเครื่องใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า 
(3)  การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณ ี
(4)  การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณีอื่น ๆ 

84 
 

84(1) 
84(2) 
84(3) 
84(4) 

82 
 

โรงงานผลติหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี
ดังกล่าว 

85 

83 โรงงานผลติหรือประกอบเครื่องมอืหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบรหิารร่างกาย การเล่น
บิลเลยีด โบวล์ิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว 

86 

84 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิไดร้ะบไุว้ในล าดับอ่ืน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

87 
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ล าดับที่ ตาม
กฎกระทรวง 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
ล าดับที่ ตาม พ.ร.บ.

โรงงาน 
พ.ศ. 2535 

(1)  การท าเครื่องเล่น 
(2)  การท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ 
(3)  การท าเครื่องเพชร หรือพลอย หรือเครื่องประดับส าหรับการแสดง 
(4)  การท าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง 
      หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 
(5)  การท าแหคลุมผม ช้องผม หรอืผมปลอม 

87(1) 
87(2) 
87(3) 
87(4) 

 
87(6) 

85 โรงงานผลติ ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า 88 
86 โรงงานผลติก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจ าหน่ายก๊าซ 89 
87 โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธ์ิ หรือจ าหน่ายน้ าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 90 
88 โรงงานห้องเย็น 92 
89 โรงงานประกอบกิจการท าเกลือสนิเธาว์ 103(1) 
90 โรงงานผลติหรือประกอบหม้อไอน้ า (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อน า

ความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภณัฑด์ังกล่าว 
104 

 

 


