คู่มือการกรอก
แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน
(ร.ง. 8)

ส่วนที่ 1
เหตุผลและความเป็นมา
1. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน
ข้ อ มู ล นี้ มี ค วามส าคั ญ ส าหรั บ การจั ด ท าดั ช นี อุ ต สาหกรรมซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการชี้ วั ด เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมที่รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยสามารถติดตามข้อมูลและรายงานดัชนีอุตสาหกรรมได้ทางเว็บไซต์
https://www.oie.go.th/
2. ประเภทโรงงานที่ต้องกรอกข้อมูล
โรงงานที่เป็นไปตามบทนิยามของพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตั้งแต่ ห้าสิ บ
แรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักร
หรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการโรงงาน ทั้ งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กาหนดในกฎกระทรวง
(รายละเอียดตามภาคผนวก ก.)
3. เหตุผลความจาเป็นการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการ
การแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการของผู้ประกอบกิจการโรงงานมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
ตามความใน มาตรา 8 วรรคหนึ่ง (7) และมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ ในการควบคุ มการประกอบกิจการโรงงานให้ รัฐ มนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อให้โรงงานจาพวกใดจาพวกหนึ่งหรือทุกจาพวกต้องปฏิบัติตามในเรื่อง
(7) กาหนดข้อมูล ที่จาเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานต้องแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
มาตรา 46 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามาตรา 8 (6) หรือ (7) หรือประกาศ
ของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
3.2 กฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544
ตามความในกฎกระทรวงดังกล่าว ข้อ 2 ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2 หรือจาพวกที่ 3
ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีแนบท้าย
กฎกระทรวงนี้ (รายละเอีย ดตามภาคผนวก ก.) แจ้งข้ อมู ล ที่จ าเป็นเกี่ย วกับ การประกอบกิ จการโรงงาน
ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งข้อมูลรายเดือนตามแบบ ร.ง. 8 ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
(2) แจ้งข้อมูลรายปีตามแบบ ร.ง. 9 ภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป
รายละเอียดของแบบ ร.ง. 8 และ ร.ง. 9 ตามความในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3.3 ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร่ เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไข
ในการรายงานการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560
ตามความในประกาศดังกล่าว ข้อ 3 และข้อ 4 โดยผู้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมต้องรายงาน
การประกอบโลหกรรมประจาเดือน ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
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4. แบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง. 8)
แบบแจ้ งข้ อมูล การประกอบกิจการโรงงานรายเดือน หรือ ร.ง. 8 ได้ถูก กาหนดขึ้ นตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) พ.ศ. 2545 และได้ปรับปรุงช่องทางการ
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานมาโดยตลอดเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและ
เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปัจจุบันการกาหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง.
8) ได้ถูกกาหนดและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รายละเอียดของแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง. 8)
โดยผูป้ ระกอบการสามารถดาวน์โหลดแบบ ร.ง. 8 ผ่านทางเว็บไซต์ www.oie.go.th และสามารถ
ส่งแบบแจ้งข้อมูลตามช่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การแจ้งข้อมูลทางไปรษณีย์ ให้ส่งถึง :
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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) ทีเ่ ว็บไซต์
URL: https://i.industry.go.th
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ส่วนที่ 2
รายละเอียดการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (ร.ง. 8)
สาหรับรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามแบบ ร.ง. 8 ในคู่มือฉบับนี้จะแบ่งการกรอกข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานและผู้กรอกข้อมูล ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบกิจการโดยแยกตาม
รายผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยรวม และส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นต่อ
การประกอบกิจการ
โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโลหกรรมจาเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 4 ส่วน
สาหรับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ไม่เข้าข่ายประกอบโลหกรรมต้องกรอกข้อมูลในส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และ
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงงานและผู้กรอกข้อมูล

A) ชื่อ โรงงาน ระบุชื่อ โรงงานที่ไ ด้จดทะเบียนไว้ จากตัว อย่างคือ บริษัท ผลิต แล้ว รวย จากัด
(ไม่ใช่ชื่อเจ้าของโรงงาน) และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานให้กรอกชื่อโรงงานใหม่ และระบุไว้ ด้านหลังชื่อ
โรงงานว่าได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงงาน และชื่อโรงงานเดิมคืออะไร
B) เลขทะเบียนโรงงาน ระบุเลขทะเบียนโรงงานของท่าน ซึ่งหมายถึงเลขทะเบียนโรงงานที่ระบุไว้ใน
แบบ ร.ง. 2 (ใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 2) หรือในแบบ ร.ง. 4 (ใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานจาพวกที่ 3) ตัวอย่าง ทะเบียนโรงงานของบริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด คือ 3-XX(1)-5/39 ชม
C) เลขนิติ บุ ค คล ระบุ เ ลขนิ ติบุ ค คลของท่า นตามที่ ได้ จ ดทะเบีย นไว้กั บ กรมพั ฒ นาธุร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ช ย์ หากโรงงานที่ ป ระกอบกิ จ การภายใต้ ก ารเป็ น เจ้ า ของกิ จ การของนิ ติ บุ ค คล ตั ว อย่ า ง
0505539XXXXXX
นิติบุคคล หมายถึง กลุ่ มบุ คคล องค์กร หรือทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นกองทุนเพื่อดาเนินกิจการอันใด
อันหนึ่ง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่มิใช่บุคคลธรรมดา นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วย
อาศัยอานาจแห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น นิติบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ห รื อ กฎหมายอื่ น ภายในขอบแห่ ง อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ
วัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง นอกจากนั้น นิติบุคคลย่อมมี
สิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะพึงมีพึงเป็ นได้เฉพาะแก่บุคคล
ธรรมดาเท่านั้น เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา บริษัทจากัด สมาคม มูลนิธิ
* หากนิติบุคคลหนึ่งประกอบกิจ การโรงงานที่มีเลขทะเบียนโรงงานหลายทะเบียนให้แจ้งข้อมูล แยกตาม
เลขทะเบียนโรงงาน

4

D) ประจาเดือน 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 และเบอร์โ ทร ระบุชื่อผู้กรอกโดยหมายถึงผู้แทนของโรงงานซึ่งเป็นบุคคลที่
สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ และกรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับบุคคล
ท่านนั้นได้ จากตัวอย่างผู้กรอกชื่อ นายประหยัด รักดี เบอร์โทรซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
นายประหยัด รักดี ได้ คือ 053-513XXX
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการประกอบกิจการโดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์
(1) ปริมาณสินค้าสาเร็จรูป
ส่วนนี้ จะเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับปริมาณสินค้าสาเร็ จรู ป ซึ่งจะมีการระบุชื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
พร้ อมหน่ วยของผลิ ตภัณ ฑ์ไว้ในช่องสิ น ค้าที่ส ารวจ ในกรณีที่ท่านเลื อ กกรอกข้อมู ล ผ่ านระบบข้อมูล กลาง
กระทรวงอุตสาหกรรม (URL: https://i.industry.go.th) ให้ท่านเลือกกรอกข้อมูล ให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ ที่
ท่านผลิตเท่านั้น และถ้าในระบบข้อมูลกลางฯ ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับที่ท่านผลิต ให้ท่านระบุผลิตภัณฑ์ที่ท่านผลิต
1.1 ปริมาณสินค้าสาเร็จรูป
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109)
รายการสินค้าที่สารวจ
TSIC
ผลิตภัณฑ์
(A)
(B)
24109 เหล็กเส้นกลม

หน่วย สินค้าคงคลัง
ณ ต้นเดือน
(C)
ตัน

(D)
560

การ
ผลิต

สินค้า
รับมา

(E)
4,800

(F)
600

การจาหน่าย
ในประเทศ

ส่งออก

อื่น ๆ

(G)
500

(H)
4,500

(I)
700

สินค้าคงคลัง กาลังการ
ณ สิ้นเดือน ผลิตต่อเดือน
(J)
260

(K)
8,500

A) TSIC ระบุรหัส TSIC ซึ่งมีตัวเลข 5 หลัก ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานของท่าน
สาหรับ กรณีการกรอกข้อมูล ผ่า นระบบออนไลน์ ท่า นไม่ต้อ งกรอกข้อ มูล เนื่องจากระบบจะขึ้น รหัส TSIC
ให้ ท่ า นตามการค้นหาผลิตภัณฑ์และเลือกผลิตภัณฑ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว
Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) หรือ การจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) คือ การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คล้ายกันเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน โดยมีรูปแบบ
ของรหัส คือ “12345” ซึ่งหมายถึงโครงสร้างรหัสประกอบด้วยเลข 5 หลัก เช่น 11041 คือ การผลิตน้าดื่ม
บริสุทธิ์น้าแร่บรรจุขวด 24109 คือ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานอื่น ๆ 27401 คือ การผลิตหลอด
ไฟฟ้า และ 29102 คือ การผลิต รถยนต์ส่ว นบุค คล โดยผู้ป ระกอบการสามารถค้น หารหัส TSIC จาก
โครงสร้า งของการจัด ประเภทมาตรฐานอุต สาหกรรม (ประเทศไทย) ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ เ ว็บ ไซต์
สานักงานสถิติแห่งชาติ http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=17
B) ผลิตภัณฑ์ กรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ท่านผลิตเท่านั้น และหน่วยของผลิตภัณฑ์ของท่าน
C) หน่วย หมายถึง หน่วยของผลิตภัณฑ์ของท่าน
D) สินค้าคงคลัง ณ ต้นเดือน หมายถึง จานวนสินค้าสาเร็จรูปคงคลังของแต่ล ะผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ณ วันที่ 1 ของเดือนที่สารวจข้อมูล ที่เก็บไว้ในโรงงาน คลังสินค้า หรือที่เก็บสินค้าอื่น ๆ
จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด ผลิตเหล็กเส้นกลม จะต้องกรอกข้อมูลซึ่งตรง
กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ซึ่งมีสินค้าสาเร็จรูปคงคลัง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อยู่ 560 ตัน
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E) การผลิต หมายถึง สิน ค้าสาเร็จ รูปที่ผ ลิตโดยโรงงานของท่านทั้งหมดในเดือนที่สารวจข้อมูล
ทั้งเพื่อจาหน่าย และเพื่อใช้เอง ทั้งนี้รวมถึงสินค้าที่รับจ้างผลิตด้วย
จากตัวอย่างในตาราง (1) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด ผลิต เหล็กเส้น
กลม ได้ 4,800 ตัน ดังนั้น ตัวเลขที่ต้องกรอกในช่องนี้คือ 4,800 ตัน
F) สินค้ารับมา หมายถึง จานวนสินค้าสาเร็จรูปที่ได้จากการซื้อมา การนาเข้า หรือได้มาจากโรงงานอื่น
ซึ่งอาจเป็นโรงงานอื่นในบริษัทเดียวกับท่านหรือโรงงานอื่นที่เราไปจ้างผลิต รวมทั้งสินค้าส่งคืน และสินค้าขายฝาก
จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด ได้นาเข้า เหล็กเส้นกลมมา 200 ตัน ในวันที่
8 พฤศจิกายน 2562 และว่าจ้างบริษัทอื่นผลิตอีก 400 ตัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดังนั้น ตัวเลขที่
ต้องกรอกในช่องนี้ (200 + 400) คือ 600 ตัน
G) และ H) การจาหน่าย – ในประเทศ – ส่งออก หมายถึง จานวนสินค้าทั้งหมดที่ผลิตเองและรับมา
ที่จาหน่ายออกไปจากโรงงานแล้ว โดยแยกเป็นการจาหน่ายในประเทศและการส่งออก
จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิ ตแล้ วรวย จากัด ได้จาหน่ายเหล็กเส้นกลม ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562 รวมในประเทศ 500 ตัน และส่งออก 4,500 ตัน
I) การจาหน่าย – อื่น ๆ หมายถึง การโอนสินค้าสาเร็จรูปออกจากโรงงานโดยมิได้รับชาระเป็นมูลค่าตัว
เงินกลับมา เช่น ใช้เองภายในโรงงาน ส่งไปยังโรงงานอื่นภายใต้บริษัทเครือเดียวกัน สินค้าที่ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างผลิต
สินค้าบริจาค หรือสินค้าชารุด เป็นต้น
จากตัวอย่างในตาราง (1) ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด ได้ใช้เหล็กเส้นกลม
ทีผ่ ลิตได้ในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ จานวน 200 ตัน และส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้างผลิตจานวน 500 ตัน
ดังนั้นตัวเลขที่ต้องกรอกในช่องนี้ (200 + 500) คือ 700 ตัน
J) สินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน หมายถึง จานวนสินค้าสาเร็จรูปคงคลังที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นเดือนที่สารวจข้อมูล
ที่เก็บไว้ในโรงงาน คลังสินค้า หรือที่เก็บสินค้าอื่น ๆ
จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัดมีสินค้าสาเร็จรูปคงคลัง ณ ต้นเดือน 560 ตัน
ผลิตและรับจ้างผลิตรวม 4,800 ตัน รับมาอีกจานวน 600 ตัน มีสินค้าที่สามารถจาหน่ายได้ (560 + 4800 + 600)
คือ 5,960 ตัน และบริษัทฯ ได้จาหน่ายสินค้าโดยในประเทศจาหน่ายได้ 500 ตัน ส่งออก 4,500 ตัน และใช้ในการก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่รวมกับที่ส่งให้กับผู้ว่าจ้างอีกจานวน 700 ตัน รวมมีสินค้าที่จาหน่ายทั้งหมด (500 + 4,500 + 700)
คือ 5,700 ตัน เพราะฉะนั้น จะมีสิน ค้าสาเร็จรูปคงคลัง ณ สิ้นเดือน (5,960 – 5,700) จานวน 260 ตัน
หรือจะสามารถอธิบายด้วยสมการว่า
J = (D + E + F) – (G + H + I)
K) กาลังการผลิตต่อเดือน หมายถึง ความสามารถสูงสุดที่จะผลิตสินค้าสาเร็จรูปแต่ละชนิดได้ ภายใน
1 เดือน โดยการผลิตสินค้าสาเร็จรูปแต่ละชนิดของโรงงานนั้น เป็นไปตามกาหนดการทางานของลูกจ้าง
ตามปกติ โดยใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่
จากตัวอย่างในตาราง (1) บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด มีความสามารถสูงสุดที่จะผลิตเหล็กเส้นกลม
ได้จานวน 8,500 ตันต่อเดือน ซึ่งในการผลิตจริงอาจจะผลิตได้ไม่ถึง 8,500 ตันก็ได้ เพราะการผลิตอาจจะ
ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และภาวะตลาดในแต่ละเดือน
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(2) มูลค่าจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูป
สาหรับส่ว นนี้จ ะเป็น การสอบถามเกี่ยวกับ มูลค่าจาหน่า ยสินค้าสาเร็จรูป โดยในส่ว นนี้จะมี
หน่วยเดียวกันทั้งหมด คือ “พันบาท”
1.2 มูลค่าจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูป
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109)
รายการสินค้าที่สารวจ
TSIC
ผลิตภัณฑ์
(A)
(B)
24109 เหล็กเส้นกลม

หน่วย
(C)
พันบาท
พันบาท

มูลค่าการจาหน่าย
ในประเทศ
(D)
5,000

ส่งออก
(E)
67,500

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) มูลค่าการจาหน่าย (ในประเทศ) หมายถึง มูลค่าการจาหน่ายในประเทศ ของสินค้าสาเร็จรูป
แต่ละชนิดในเดือนนั้น
ราคาขายของเหล็กเส้นกลมในตาราง (1) ซึ่งมีปริมาณการจาหน่ายในประเทศ 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) มูล ค่า การจาหน่า ย (ส่ง ออก) หมายถึง มูล ค่า การจาหน่า ยจากการส่ง ออกสิน ค้า สาเร็จ รูป
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
สาหรับตารางแรงงงานนี้จะหมายถึงแรงงานที่อยู่ในสายการผลิตของโรงงานเท่านั้น ไม่นับรวม
พนักงานบริหารและพนักงานสานักงาน
1.3 แรงงาน
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109)
แรงงาน
TSIC
(A)
24109

ผลิตภัณฑ์
(B)
เหล็กเส้นกลม

จานวนคนงานฝ่ายผลิต
(คน)
(C)
52

จานวนชั่วโมงทางานโดยเฉลี่ย
(ต่อวัน/ต่อคน)
(D)
8.96

รวม (กรณีไม่สามารถแยกแรงงานได้) (F)
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จานวนวันทางานโดยเฉลี่ย
(ต่อเดือน/ต่อคน)
(E)
26

A) TSIC ระบุรหัส TSIC ซึ่งมีตัวเลข 5 หลัก ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการโรงงานของท่าน
โดยรหัส TSIC เป็นไปตามตาราง 1.1
B) ผลิตภัณฑ์ สาหรับช่องนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลเฉพาะรายการที่ท่านผลิตเท่านั้น และหน่วยของผลิตภัณฑ์
ของท่าน หรือรายการเป็นไปตามตาราง 1.1
C) จานวนคนงานฝ่า ยผลิต หมายถึง จานวนคนงานในฝ่ายผลิต ของแต่ล ะผลิตภัณฑ์ในรายการ
ตามตาราง 1.1 เท่านั้น ไม่นับรวมคนงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
จากตัว อย่างในตาราง (3) บริษัท ผลิตแล้ วรวย จากัด มีคนงานที่อยู่ในฝ่ ายผลิ ตของผลิตภัณฑ์
เหล็กเส้นกลม จานวน 52 คน ดังนั้น คนงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตรวมของ บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด จะมีทั้งหมด
52 คน
D) จานวนชั่วโมงทางานโดยเฉลี่ย (ต่อวัน/ต่อคน) ให้ระบุจานวนชั่วโมงการทางานโดยเฉลี่ยของ
คนงานต่อวันต่อคนในเดือนนั้น ๆ
จากตัวอย่างในตาราง 1.3 ฝ่ายผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม มีจานวน 52 คน โดยได้มีการทางาน
ล่วงเวลา จานวน 25 คน คนละ 2 ชั่วโมง ดังนั้น จานวนชั่วโมงทางานโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน สามารถคานวณได้ ดังนี้
คนงาน 52 คน ทางานตามปกติวันละ 8 ชั่วโมง โดยทางานในเดือนพฤศจิกายน รวม 26 วัน
รวมชั่วโมงการทางาน (52 x 8 x 26) = 10,816 ชั่วโมง
คนงาน 25 คน ทางานล่วงเวลาวันละ 2 ชั่วโมง 26 วัน รวมชั่วโมงการทางานในการทางาน
ล่วงเวลา (25 x 2 x 26) = 1,300 ชั่วโมง
รวมชั่วโมงการทางานทั้งหมดของคนงาน (10,816 + 1,300) = 12,116 ชั่วโมง
ชั่วโมงการทางานเฉลี่ยต่อคนต่อวันในเดือนนี้ (12,116 ชั่วโมง / 52 คน / 26 วัน) คือ 8.96 ชั่วโมง
ดังนั้น ตัวเลขที่ต้องกรอกในช่องนี้ คือ 8.96 ชั่วโมง
E) จานวนวันทางานโดยเฉลี่ย (ต่อเดือน/ต่อคน) ให้ระบุจานวนวันทางานโดยเฉลี่ยของคนงานต่อ
เดือนในเดือนที่สารวจ
จากตัวอย่างในตาราง 1.3 บริษัท ผลิตแล้วรวย จากัด หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ และหยุดวันนักขัตฤกษ์
ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 จะเหลือวันทางานเท่ากับ 26 วัน
F) รวม (กรณีไ ม่สามารถแยกแรงงานได้ ) หมายถึง ในกรณีที่ไม่ส ามารถแยกข้อมูล แรงงานตาม
ผลิตภัณฑ์ในตาราง 1.1 ได้ ให้ใส่ข้อมูลแรงงานรวมที่อยู่ ในสายการผลิตของโรงงานทั้งหมด โดยให้ใช้แนวทาง
ตัวอย่างการคานวณชั่วโมงการทางานของคนงานที่อยู่ในฝ่ายผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมข้างต้นในการคานวณ
ข้อมูล
ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโดยรวม (ผู้ ประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบโลหกรรมจาเป็น ต้องกรอกข้อมูล ในส่ว นนี้ หากผู้ประกอบการไม่เ ข้าข่ายการประกอบโลหกรรม
ไม่จาเป็นต้องแจ้งข้อมูลในส่วนนี้)
(1) วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
สาหรับ การแจ้ง รายละเอีย ดในส่ว นนี้ใ ห้ผู้ป ระกอบการแจ้ง วัต ถุดิบ และสารเคมีห ลัก ที่ใ ช้ใ น
การกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยไม่รวมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ และสารเคมีที่ใช้ ใน
การบารุงรักษาเครื่องจักร
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1.4 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109) โดยมีปริมาณสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิต 4,200 ตัน
ยอดยกมา
(ตัน)

ชนิด
(A)
เหล็กดิบ
เศษเหล็กกล้า
สารกาจัดสิ่งเจือปน (Flux)
สารปรับปรุงคุณภาพน้าเหล็ก
(Ferro Alloy)

(B)
300
500
3
10

ปริมาณที่
รับ/ซื้อ
(ตัน)
(C)
6,000
3,000
250
200

ปริมาณที่ใช้
(ตัน)

คงเหลือ
(ตัน)

(D)
5,000
2,500
220
200

(E)
1,300
1,000
33
10

ราคาวัตถุดิบเฉลี่ย
ต่อหน่วย
(บาท/กิโลกรัม)
(F)
16
9
3
5

แหล่งทีม่ า
หมายเหตุ
(ระบุประเทศ)
(G)
เกาหลี
ไทย
ไทย
ไทย

(H)

A) ชนิด ระบุชนิดของวัตถุดิบและสารเคมีหลักที่ใช้ในกระบวนการเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโรงงาน
B) ยอดยกมา (ตัน ) หมายถึง ปริมาณของวัตถุดิบและสารเคมีที่ ใช้ในกระบวนการผลิต คงเหลือ
จากเดือนก่อนหน้ามีหน่วยเป็น ตัน
C) ปริมาณที่รับ/ซื้อ (ตัน) หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่โรงงานจัดหาหรือจัดซื้อมาใช้ใน
กระบวนการผลิตในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน
D) ปริมาณที่ใช้ (ตัน) หมายถึง ปริมาณการใช้วัตถุดิบและสารเคมีในกระบวนการเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
ของโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน
E) คงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณวัตถุดิบและสารเคมีที่รวมจากยอดยกมาและปริมาณที่รับ/ซื้อ
หักออกด้วยปริมาณที่ใช้จริงมีหน่วยเป็น ตัน หรือสามารถเขียนเป็นสูตรการคานวณ คือ
E=B+C–D
F) ราคาวัตถุดิบเฉลี่ยต่อหน่วย (บาทต่อกิโลกรัม) หมายถึง ราคาของวัตถุดิบ และสารเคมีแต่ละชนิด
ที่โ รงงานได้จัดหาหรือจัดซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิ ต โดยในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูล ราคาของวัตถุดิบ และ
สารเคมีชนิดเดียวกันอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดให้คิดราคาเฉลี่ยของวัตถุ ดิบ และสารเคมีนั้น
มีหน่วยเป็น บาทต่อกิโลกรัม
การกรอกข้อมูลในช่อง (B) (C) (D) และ (F) ในกรณีที่วัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ได้มี
หน่วยเป็น ตัน หรือ กิโลกรัม ตามแบบ ร.ง. 8 ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุหน่วยในช่องหมายเหตุ หรือช่อง (H) ในตาราง 1.4
G) แหล่งที่มา (ระบุประเทศ) หมายถึง การจัดหาหรือจัดซื้อวัตถุดิบและสารเคมีของโรงงานนั้น
หากเป็นการนาเข้ามาจากต่างประเทศให้ผู้กรอกระบุประเทศที่นาเข้าวัตถุดิบชนิดนั้น หรือสารเคมี สาหรับกรณี
ที่ไม่ได้นาเข้ามาจากต่างประเทศให้กรอกข้อมูล “ไทย” ดังตัวอย่างในตาราง 1.4
H) หมายเหตุ เป็นช่องข้อมูลที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่วยของ
วัตถุดิบและสารเคมีแต่ละชนิด
(2) ผลพลอยได้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลัก
ซึ่งผลพลอยได้จะมีมูลค่าต่ากว่าผลิตภัณฑ์หลักเสมอ ในกรณีของโรงงานที่ไม่เข้าข่ายโรงงานการประกอบ
โลหกรรม สิ่งที่ได้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักให้ถือเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยวัสดุที่ไม่ใช้แล้วนั้นอาจจะสามารถ
จาหน่ายเป็นมูลค่าได้
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1.5 ผลพลอยได้
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109)
ยอดยกมา
(ตัน)
(B)
32

ชนิด
(A)

เศษเหล็กที่ได้
จากกระบวน
การรีด

ผลิตได้
(ตัน)
(C)
156

จาหน่าย
(ตัน)
(D)
150

คงเหลือ
(ตัน)
(E)
38

มูลค่าจาหน่าย แหล่งที่จาหน่ายไป
(บาท)
(ระบุประเทศ)
(F)
(G)
30,000
ไทย

หมายเหตุ
(H)

A) ชนิด หมายถึง ชนิดของผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักของ
โรงงาน
B) ยอดยกมา (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตคงเหลือจากเดือนก่อน
หน้าโดยไม่ได้นาออกหรือจาหน่ายจากโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน
C) ผลิตได้ (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมี
หน่วยเป็น ตัน
D) จาหน่าย (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ที่โรงงานนาออกหรือจาหน่ายออกไปจากโรงงาน
ในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน
E) คงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณผลพลอยได้ ที่รวมจากยอดยกมาและปริมาณที่ ผลิตได้ในช่วง
เดือนนั้น หักออกด้วยปริมาณจาหน่ายมีหน่วยเป็น ตัน หรือสามารถเขียนเป็นสูตรการคานวณ คือ
E=B+C–D
F) มู ล ค่ า จ าหน่ า ย (บาท) หมายถึ ง มู ล ค่ า ของผลพลอยได้ ถู ก จ าหน่ า ยออกไปจากโรงงานใน
ช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น บาท หากโรงงานไม่ได้ทาการจาหน่ายเป็นรายได้ แต่มีการนาออกจากโรงงาน
ซึ่งอาจนาออกไปยังโรงงานอื่นในเครือของนิติบุคคลเดียวกัน โปรดระบุในช่องหมายเหตุว่า “นาออก”
การกรอกข้อมูลในช่อง (B) (C) และ (D) ในกรณีที่ผลพลอยได้ไม่ได้มีหน่วยเป็นตัน ให้ผู้กรอกข้อมูล
ระบุหน่วยในช่องหมายเหตุ หรือช่อง (H) ในตารางที่ 1.5
G) แหล่งที่จาหน่ายไป (ระบุประเทศ) หมายถึง การจาหน่ายผลพลอยได้ ของโรงงานนั้น หากเป็น
การส่งออกไปยังต่างประเทศให้ผู้กรอกระบุประเทศที่ส่งออกผลพลอยได้นั้น สาหรับกรณีที่ไม่ได้ ส่งออกเป็น
การจาหน่ายในประเทศให้กรอกข้อมูล “ไทย” ดังตัวอย่างในตารางที่ 1.5
H) หมายเหตุ เป็น ช่องข้อมูล ที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่ว ย
ของผลพลอยได้
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(3) สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันกากของเสีย
สาหรับการกรอกข้อมูลในส่วนนี้ประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วและ
กากของเสียที่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
โดยภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกล่าวได้ให้คานิยามไว้ ดังนี้
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็น
ผลิต ภัณ ฑ์เ สื่อ มคุณ ภาพ และน้ าทิ้ง ที่มีอ งค์ป ระกอบหรือ มีคุณ ลัก ษณะที่เ ป็น อัน ตราย โดยคานิย าม
ดังกล่ าวได้ครอบคลุมถึงตะกรันกากของเสียด้วยแล้ว
การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า การบาบัด ทาลายฤทธิ์ ทิ้ง กาจัด จาหน่าย
จ่ายแจก แลกเปลี่ยน หรือนากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการกักเก็บไว้เพื่อทาการดังกล่าว
ผู้บาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ มีสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในครอบครอง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกากับการขนส่ง
ของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วตามประเภทหรือชนิดของโรงงานลาดับที่ 105
1.6 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ตะกรันและกากของเสีย
ตัวอย่าง โรงงานผลิตเหล็กเส้นกลม (TSIC 24109 010)
ปริมาณสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/
ตะกรันและกากของเสีย

การกาจัด/จาหน่าย
ปริมาณ

ชนิด
(รหัส)

ชื่อชนิด

ยอดยกมา
(ตัน)

ปริมาณที่เกิดขึ้น
(ตัน)

วิธีการกาจัด
(รหัส)

ชื่อชนิด

จานวน
(ตัน)

ผู้บาบัดและ
กาจัด

มูลค่าจาหน่าย
(บาท)

ผู้รับซื้อ

คงเหลือ(ตัน)

(A)

(B)
ฝุ่น
ตะกรัน

(C)
0
0
15

(D)
84
420
12.6

(E)
072
072
049

(F)
ฝั่งกลบ
ฝั่งกลบ

(G)
84
420
25

(H)

(I)
-

(J)
-

(K)
2.6

10 02 08
10 02 02
10 02 10

เปลือกสนิม

นากลับไปใช้
ประโยชน์
ด้วยวิธีอื่น ๆ

ภายในโรงงาน
ภายในโรงงาน

บ. นามสมมติ

A) ชนิด (รหัส) ในส่วนนี้ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุรหัสชนิดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (รหัสเลข
6 หลัก) ตามที่ระบุในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
B) ชื่ อ ชนิ ด หมายถึ ง ชื่ อ ชนิ ด ของสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ต ามที่ ร ะบุ ใ นประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
C) ยอดยกมา (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตคงเหลือจากเดือนก่อนหน้าโดยไม่ได้ถูกนาออกไปบาบัดหรือกาจัดจากโรงงานมีหน่วยเป็น ตัน
D) ปริมาณที่เกิดขึ้น ให้ระบุปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต
ในช่วงเดือนที่แจ้งข้อมูลมีหน่วยเป็น ตัน
E) วิธีการกาจัด (รหัส) หมายถึง วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงาน โดยให้
ระบุเป็นรหัส (รหัสเลข 3 หลัก) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
พ.ศ. 2548 ซึ่งวิธีการจัดการถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภท 01 การคัดแยก ประเภท 02 การกัก
เก็บในภาชนะบรรจุ ประเภท 03 การนากลับมาใช้ซ้า ประเภท 04 การนากลับมาใช้ประโยชน์อีก ประเภท 05
การนากลับคืนมาใหม่ ประเภท 06 การบาบัด ประเภท 07 การกาจัด และประเภท 08 การจัดการด้วยวิธีอื่น ๆ
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หมายเหตุ

(L)

F) ชื่อชนิด หมายถึง วิธีการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงงานซึ่งสอดคล้องกับรหัส
วิธีการกาจัดในช่อง (E)
G) จานวน (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่โรงงานได้นาไปจัดการด้วย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่ระบุวิธีการกาจัดในช่อง (E)
H) ผู้บาบัดและกาจั ด ให้ ผู้กรอกข้อมูลระบุชื่อสถานประกอบการที่เป็นผู้ บาบัดและกาจัด หรือ
กิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
I) มูลค่ า จ าหน่า ย (บาท) หมายถึ ง กรณี ที่สิ่ ง ปฏิกู ล หรื อวั ส ดุที่ ไม่ใ ช้แ ล้ ว ของโรงงานสามารถ
จาหน่ายได้ให้ระบุมูลค่าที่จาหน่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในเดือนที่แจ้งข้อมูลซึ่งมีหน่วยเป็น บาท
J) ผู้รับซื้อ สาหรับกรณีที่โรงงานจาหน่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้ระบุชื่อผู้รับซื้อในช่อง (J)
K) ปริมาณคงเหลือ (ตัน) หมายถึง ปริมาณของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ยังคงเหลืออยู่ใน
โรงงานหลั งจากการกาจัดหรือจาหน่ าย โดยสามารถคานวณได้จากการรวมกันของปริมาณยอดยกมาและ
ปริมาณที่เกิดขึ้นหักด้วยจานวนที่นาไปกาจัดหรือจาหน่าย ซึ่งมีสูตรการคานวณ คือ
K=C+D–G
L) หมายเหตุ เป็นช่องข้อมูลที่ให้ผู้กรอกแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่ต้องการระบุ เช่น แจ้งหน่วยสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของที่นอกเหนือจากหน่วย ตัน ที่ระบุในแบบแจ้งข้อมูล
(4) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคในการประกอบกิจการ
รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า สาหรับโรงงานที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านคร
หลวงให้ผู้กรอกข้อมูลเลือกระบบการคานวณอัตราค่าไฟฟ้าแบบใดแบบหนึ่งจาก 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 : กิโลวัตต์
Demand Charge : kW
On Peak
Partial Peak
Off Peak

(A)
534

(B)
841

(C)
769

พลังงานไฟฟ้า : หน่วย
Energy Charge: Unit

ความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ
Reactive Power: kVAR

ค่าไฟฟ้า (บาท)

(D)
358,000

(E)
352

(F)
981,353.25

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff)
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต์
Demand Charge : kW
On Peak
Off Peak
Holiday

(A)

(B)

(C)

พลังงานไฟฟ้า : หน่วย
Energy Charge: Unit
On Peak
Off Peak
Holiday

(D)

(E)

หมายเหตุ: ให้แนบสาเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดในการประกอบกิจการ
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ความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ
Reactive Power: kVAR

ค่าไฟฟ้า (บาท)

(G)

(H)

(F)
แนบไฟล์

D
A

B

C
E

F

กรณีโรงงานมีระบบการคิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU)
1.7.1 รายละเอียดเกี่ยวกับไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของวัน (Time of Day Tariff: TOD Tariff)
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต์
Demand Charge : kW
On Peak
Partial Peak
Off Peak

(A)

(B)

(C)

พลังงานไฟฟ้า : หน่วย
Energy Charge: Unit

ความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ
Reactive Power: kVAR

ค่าไฟฟ้า (บาท)

(D)

(E)

(F)

 ระบบไฟฟ้า ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff)
ความต้องการพลังไฟฟ้า : กิโลวัตต์
Demand Charge : kW
On Peak
Off Peak
Holiday

(A)
4194

(B)
3984

(C)
3930

พลังงานไฟฟ้า : หน่วย
Energy Charge: Unit
On Peak
Off Peak
Holiday

(D)
666480

(E)
545280

หมายเหตุ: ให้แนบสาเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนล่าสุดในการประกอบกิจการ
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ความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอคตีฟ
Reactive Power: kVAR

ค่าไฟฟ้า (บาท)

(G)
2490

(H)
6,484,727.05

(F)
576840
แนบไฟล์

A
B
C

D
E
F

H

G

ส่วนต่อมาเป็นการแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้า โดยให้ผู้กรอกข้อมูลระบุปริมาณ
เชื้อเพลิงและน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งเชื้อเพลิงถูกแบ่งประเภทออกเป็น แก๊ส น้ามัน ถ่านหิน และอื่น ๆ
โดยมีรายละเอียดการกรอกข้อมูล ดังนี้
1.7.2 รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและน้า
ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้
แก๊ส
น้ามัน
ถ่านหิน
ชนิด
(กิโลกรัม)
ชนิด
(ลิตร)
ชนิด
(ตัน)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
แก๊สธรรมชาติ 10,000
เหลว

อื่น ๆ
ระบุ
หน่วย
(G)
(H)
-

ปริมาณน้าที่ใช้
(ลูกบาศก์เมตร)
(I)
6,048

A) ชนิ ดของแก๊ ส ให้ ระบุ ชนิ ดของแก๊ สที่ ใช้ ในกระบวนการผลิ ต อาทิ แก๊ สธรรมชาติ เหลว และ
แก๊สหุงต้ม
B) (กิโลกรัม) หมายถึง ปริมาณแก๊สแต่ละชนิดที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต มีหน่วยเป็น
กิโลกรัม หากโรงงานไม่มีการใช้แก๊สกรุณากรอก “ - ” ลงในช่อง (กิโลกรัม)
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C) ชนิดน้ามั น หมายถึง ประเภทของน้ามั นเชื้ อเพลิ งที่ใช้ ในกระบวนการผลิ ต อาทิ น้ามันดี เซล
น้ามันเตา
D) (ลิตร) หมายถึง ปริมาณน้ามันชนิดต่าง 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) ระบุ หากโรงงานมีการใช้เชื้อเพลิงอื่นที่นอกเหนือจาก แก๊ส น้ามัน และถ่านหิน ให้ผู้กรอกข้อมูล
ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่นามาใช้ในกระบวนการผลิตลงในช่อง (G) เช่น เชื้อเพลิงชีวมวล
H) หน่วย ให้ผู้กรอกข้อมูลระบุหน่วยของเชื้อเพลิงประเภทอื่น ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
I) ปริมาณน้าที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร) หมายถึง ปริมาณน้าที่โรงงานใช้ในกระบวนการผลิต ไม่รวมใน
ส่วนของสานักงาน หากไม่สามารถระบุปริมาณเฉพาะในส่วนของกระบวนการผลิตได้ให้ผู้กรอกข้อมูลใส่ปริมาณ
น้าที่ใช้ทั้งหมดและแจ้งหมายเหตุในวงเล็บต่อจากปริมาณที่กรอก เช่น 32 ลูกบาศก์เมตร (รวมสานักงาน)
ปริมาณน้าที่จะนามากรอกสามารถนาค่ามาจากใบแจ้งค่าน้าประปา โดยในใบแจ้งค่าน้าประปาจะระบุห น่วยน้า
ที่ใช้มีหน่ วยเป็ น ลิตร ซึ่งสามารถแปลงหน่ว ยเป็นลู กบาศก์เมตรจากสู ตรคานวณ 1,000 ลิ ตร เท่ากับ 1
ลูกบาศก์เมตร
ส่วนที่ 4 การสารวจความคิดเห็นต่อการประกอบกิจการ
2.1 ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index: PMI) ณ เดือน...ธันวาคม 2562......
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1) คาสั่งซื้อใหม่
2) ผลผลิต
3) การจ้างงาน
4) ระยะเวลาขนส่งวัตถุดิบ
5) สินค้าคงคลังวัตถุดิบ

เปรียบเทียบกับเดือนทีผ่ ่านมา
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง






2.2 ภาพรวมภาวะธุรกิจ
1) ภาวะธุรกิจเดือนนี้ ณ เดือน..ธันวาคม 2562....
 1. ดีขึ้นมาก
 2. ดีขึ้นเล็กน้อย
2) ภาวะธุรกิจเดือนหน้า เดือน..มกราคม 2563....
 1. ดีขึ้นมาก
 2. ดีขึ้นเล็กน้อย

เหตุผล
คาสั่งซื้อต่างประเทศ
ความต้องการสินค้า
ตามระดับการผลิต
ตกลง/ทาสัญญาไว้ล่วงหน้า
คาดการณ์ราคาวัตถุดิบล่วงหน้า

คาดการณ์เดือนหน้า
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม
ลดลง






 3. ทรงตัว

 4. แย่ลงเล็กน้อย  5. แย่ลงมาก

 3. ทรงตัว

 4. แย่ลงเล็กน้อย  5. แย่ลงมาก

คาถามในส่วนนี้ ใช้สาหรับการจัดทาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Managers Index
(PMI) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทราบถึง สถานการณ์ภ าคการผลิ ต และสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องชี้วัดแนวโน้ม
เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมได้ อ ย่ า งแม่ น ย า โดยให้ ผู้ ก รอกข้ อ มู ล ท าการเปรี ย บเที ย บสถานการณ์ ห รื อ
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การเปลี่ ย นแปลงของ 5 ปั จ จั ย ระหว่ า งเดื อ นปั จ จุ บั น กั บ เดื อ นที่ ผ่ า นมาและโปรดระบุ เ หตุ ผ ลของ
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปัจจัย รวมถึงคาดการณ์เดือนหน้าเปรียบเทียบกับเดือนปัจจุบัน ตามสภาวะดังต่อไปนี้
1) หากพบว่า ในแต่ละปัจจัยของกิจการท่านมีสภาวะดีขึ้น โปรดเลือก “เพิ่มขึ้น”
2) หากพบว่า ในแต่ละปัจจัยของกิจการท่านมีสภาวะคงที่ โปรดเลือก “เท่าเดิม”
3) หากพบว่า ในแต่ละปัจจัยของกิจการท่านมีสภาวะแย่ลง โปรดเลือก “ลดลง”
คานิยาม
1) คาสั่งซื้อสินค้าใหม่ (New Orders): คาสั่งซื้อสินค้าใหม่ทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา (จานวนสินค้า
รวม) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2) ผลผลิต (Outputs): สินค้าทั้งหมดที่กิจการของท่านผลิตขึ้น
3) การจ้างงาน (Employment): จานวนแรงงานทั้งหมดในกิจการของท่าน
4) ระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบ (Suppliers’ Delivery Times): จานวนวันหรือระยะเวลา
โดยรวมนับจากที่กิจการของท่านมีคาสั่งซื้อวัตถุดิบไปยังผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
5) สินค้าคงคลังของวัตถุดิบ (Stocks of Purchases): ปริมาณวัตถุดิบโดยรวมในคลังของวัตถุดิบ
ทั้งหมดของกิจการ
ตัวอย่างการวิเคราะห์
จากตัวอย่างการกรอกข้อมูลข้างต้น อธิบายได้ว่า คาสั่งซื้อสินค้าใหม่เดือนนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับ คาสั่งซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทาให้มีการผลิตในเดือนนี้เพิ่มขึ้น ความต้องการ
สินค้าที่เพิ่มขึ้น ผู้ผลิตจึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ ระดับการผลิตที่ขยายตัว นอกจากนี้ ผู้ ผลิตได้เพิ่ม
ปริ มาณสิ น ค้าคงคลั งของวัตถุดิบ เนื่ องจากมีการคาดการณ์ราคาวัตถุดิบล่ ว งหน้า ว่าจะมีราคาสู งขึ้น โดยมี
ระยะเวลาในการขนส่งวัตถุดิบเท่าเดิม เนื่องจากได้ทาการตกลง/ทาสัญญาไว้ล่วงหน้าแล้ว
สาหรับการคาดการณ์เดือนหน้า อธิบายได้ว่า คาสั่งซื้อสินค้าใหม่ ผลผลิต การจ้างงาน ระยะเวลา
ขนส่ งวัตถุดิ บ และสิ นค้าคงคลั งวั ตถุ ดิบในเดือนหน้าเมื่ อเปรี ยบเทียบกั บเดือนนี้ เพิ่มขึ้ นทุ กปั จจั ย แสดงว่ า
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฟื้นตัวและมีแนวโน้มดีขึ้น
............................................................
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
31 มีนาคม 2563
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ภาคผนวก ก
บัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องแจ้งข้อมูลท้าย
กฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2544
ลาดับที่ ตามกฎกระทรวง เปรียบเทียบกับ ลาดับที่ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ. ศ. 2535
ลาดับที่ ตาม
กฎกระทรวง
1

2

3

4

5

6

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(2) การหีบหรืออัดฝ้าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
(3) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุผงถ่านที่เผาได้จาก
กะลามะพร้าว
(4) การถนอมผลิตผลทางเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังสี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การฆ่าสัตว์
(2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(3) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ หรือสารทีส่ กัดจาก
ไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์
(4) การสกัดน้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหารจากสัตว์ หรือการทาน้ามันหรือไขมันที่เป็นอาหาร
จากสัตว์โดยทาให้บริสุทธิ์
(5) การบรรจุเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์หรือมันสัตว์ใน
ภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้านมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทานมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การพาสเจอร์ไรส์ หรือ
สเตอริไลส์
(2) การทานมสดจากนมผงและไขมัน
(3) การทานมข้น นมผง หรือนมระเหย
(4) การทาครีมจากน้านม
(5) การทาเนยเหลวหรือเนยแข็ง
(6) การทานมเปรี้ยวหรือนมเพาะเชื้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) การทาอาหารจากสัตว์น้า และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเข้าไม่ได้
(2) การถนอมสัตว์น้า โดยทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง
(3) การทาผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปจากสัตว์น้า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ามันจากพืชหรือสัตว์หรือไขมันจากสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การสกัดน้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(2) การอัดหรือปนกากพืชหรือสัตว์ที่สกัดน้ามันออกแล้ว
(3) การทาน้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้แข็งโดยการเติมไฮโดรเจน
(4) การทาน้ามันจากพืชหรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์ให้บริสุทธิ์
(5) การทาเนยเทียม ครีมเทียม หรือน้ามันผสม สาหรับปรุงอาหาร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) การทาอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้าไม่ได้
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ลาดับที่ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535
2
2(3)
2(4)
2(7)
2(10)
4
4(1)
4(2)
4(3)
4(4)
4(5)
5
5(1)
5(2)
5(3)
5(4)
5(5)
5(6)
6
6(1)
6(2)
6(3)
7
7(1)
7(2)
7(3)
7(4)
7(5)
8
8(1)

ลาดับที่ ตาม
กฎกระทรวง

7
8

9

10

11

12
13

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(2) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง หรือทาให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช อย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาแป้ง
(2) การผลิตอาหารสาเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาขนมปังหรือขนมเค้ก
(2) การทาขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง
(3) การทาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาล ซึ่งทาจากอ้อย บีช หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้
ความหวานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาน้าเชื่อม
(2) การทาน้าตาลทรายแดง
(3) การทาน้าตาลทรายดิบหรือน้าตาลทรายขาว
(4) การทาน้าตาลทรายดิบหรือน้าตาลทรายขาวให้บริสุทธิ์
(5) การทาน้าตาลก้อนหรือน้าตาลผง
(6) การทากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต หรือขนมหวานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การทาใบชาแห้งหรือใบชาผง
(2) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟหรือการทากาแฟผง
(3) การทาโกโก้ผงหรือขนมจากโกโก้
(4) การทาช็อกโกเลต ช็อกโกเลตผง หรือขนมจากช็อกโกเลต
(5) การทาเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(6) การทามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อดั เม็ด
(7) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบผลไม้หรือ
เปลือกผลไม้ด้วยน้าตาล
(8) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ด
ผลไม้(nuts) ด้วยน้าตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อกโกเลต
(9) การทาหมากฝรั่ง
(10) การทาลูกกวาดหรือทอฟฟี่
(11) การทาไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การทาผงฟู
(2) การทาเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร
(3) การทาแป้งเชื้อ
(4) การทาน้าส้มสายชู
(5) การทามัสตาร์ด
(6) การทาน้ามันสลัด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาน้าแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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ลาดับที่ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535
8(2)
9
9(2)
9(4)
10
10(1)
10(2)
10(3)
11
11(1)
11(2)
11(3)
11(4)
11(5)
11(6)
12
12(1)
12(2)
12(3)
12(4)
12(5)
12(6)
12(7)
12(8)
12(9)
12(10)
12(11)
13
13(1)
13(2)
13(3)
13(4)
13(5)
13(6)
14
15

ลาดับที่ ตาม
กฎกระทรวง

14
15
16
17
18

19

20

21
22
23
24

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(1) การทาอาหารผสมหรืออาหารสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงสัตว์
(2) การป่นหรือบดพืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หรือเปลือกหอย
สาหรับทาหรือผสมเป็นอาหารสัตว์
โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา
โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ในการทา
เยื่อกระดาษ
โรงงานทาหรือผสมสุราจากผลไม้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาเบียร์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้าอัดลม หรือน้าแร่
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาน้าดื่ม
(2) การทาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(3) การทาน้าอัดลม
(4) การทาน้าแร่
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใย ซึ่งมิใช่ใยหิน (asbestos) อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การปั่น กรอ
(2) การทอ หรือการเตรียมเส้นด้ายยืนสาหรับการทอ
(3) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งสาเร็จด้ายหรือสิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การทาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอสาหรับเป็นเครื่องใช้ในบ้าน
(2) การทาถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(3) การทาผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ
(4) การตบแต่ง หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย หรือฟอกย้อมสีหรือแต่งสาเร็จ
ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ทาด้วย
ยาง หรือพลาสติก หรือพรมน้ามัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห หรืออวนอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การผลิตเชือก
(2) การผลิตตาข่าย แห หรืออวน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิได้ทาด้วยวิธีถักหรือทออย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) การทาพรมน้ามันหรือสิ่งปูพื้นซึ่งมีผิวหน้าแข็ง ซึ่งมิได้ทาจากไม้ก๊อก ยาง หรือพลาสติก
(2) การทาผ้าน้ามันหรือหนังเทียม ซึ่งมิได้ทาจากพลาสติกล้วน
(3) การทาแผ่นเส้นใยที่แช่หรือฉาบผิวหน้าด้วยวัสดุ ซึ่งมิใช่ยาง
(4) การทาสักหลาด
(5) การทาผ้าลูกไม้ หรือผ้าลูกไม้เทียม
(6) การทาวัสดุจากเส้นใยสาหรับใช้ทาเบาะ นวม หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
(7) การผลิตเส้นใย หรือปุยใยจากวัสดุที่ทาจากเส้นใยหรือปุยใยที่ไม่ใช้แล้ว
(8) การทาด้าย หรือผ้าใบสาหรับยางนอกล้อเลื่อน
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ลาดับที่ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535
15(1)
15(2)
16
17
18
19(2)
20
20(1)
20(2)
20(3)
20(4)
22
22(1)
22(2)
22(3)
23
23(1)
23(2)
23(3)
23(4)
24
25
26
26(1)
26(2)
27
27(1)
27(2)
27(3)
27(4)
27(5)
27(6)
27(7)
27(8)

ลาดับที่ ตาม
กฎกระทรวง
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37

38
39
40
41
42

43

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน
ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น
(2) การทาหมวก
โรงงานหมัก ชาแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัด และแต่ง แต่งสาเร็จ อัดให้เป็นลายนูนหรือ
เคลือบสีหนังสัตว์
โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ย้อมสี ขัด หรือแต่งขนสัตว์
โรงงานทาพรม หรือเครื่องใช้จากหนังสัตว์หรือขนสัตว์
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมิใช่เครื่องแต่งกายหรือรองเท้าจาก
(1) หนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หรือหนังเทียม
(2) ใยแก้ว
โรงงานผลิตรองเท้าหรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ทาจากไม้ ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือ
พลาสติกอัดเข้ารูป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาไม้วเี นียร์ หรือไม้อดั ทุกชนิด
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครือ่ งใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทารองเท้า ชิ้นส่วนของรองเท้า หรือหุ่นรองเท้าที่ทา
จากไม้
โรงงานทาเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่นซึ่ง
มิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูปและรวมถึงชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาเยื่อไม้หรือวัสดุอื่น
(2) การทากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ทาจากเส้นใย
(fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard)
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ จากกระดาษทุกชนิดหรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (fibreboard)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเยือ่ กระดาษหรือกระดาษแข็งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษหรือกระดาษแข็งหรือการอัดกระดาษหรือ
กระดาษแข็งหลายชั้นเข้าด้วยกัน
(2) การทาผลิตภัณฑ์ซึ่งมิใช่ภาชนะบรรจุ จากเยื่อกระดาษหรือกระดาษแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาแม่พิมพ์โลหะ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย๋ สารป้องกัน หรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (pesticides)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห์ ยางอีลาสโตเมอร์ พลาสติก
หรือเส้นใยสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่ใยแก้ว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (paints) น้ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือ ผลิตภัณฑ์
สาหรับใช้ยาหรืออุดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาสีสาหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ
(2) การทาน้ามันชักเงา น้ามันผสมสี หรือน้ายาล้างสี
(3) การทาเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ยาหรืออุด
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การผลิตวัตถุที่รบั รองไว้ในตารายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
(2) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ บาบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกัน
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44

โรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
(3) การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทาหน้าที่
ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศแต่
วัตถุตาม (1) หรือ (2) ไม่รวมถึงวัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้เป็นอาหาร เครื่องกีฬา
เครื่องสาอาง เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบโรค ศิลปะ และส่วนประกอบของเครื่องมือที่
ใช้ในการนั้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสบู่ เครื่องสาอาง หรือสิ่งปรุงแต่งร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การทาสบู่ วัสดุสังเคราะห์สาหรับซักฟอก แชมพู ผลิตภัณฑ์สาหรับโกนหนวด หรือ
ผลิตภัณฑ์สาหรับชาระล้างหรือขัดถู
(2) การทากลีเซอรีนดิบหรือกลีเซอรีนบริสุทธิ์จากน้ามันพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
(3) การทาเครื่องสาอางหรือสิ่งปรุงแต่งร่างกาย
(4) การทายาสีฟัน

45

46
47

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทายาขัดเครื่องเรือนหรือโลหะ ขี้ผึ้ง หรือวัสดุสาหรับตบแต่งอาคาร
(2) การทายาฆ่าเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น
(3) การทาผลิตภัณฑ์สาหรับกันน้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทาให้เปียกน้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทา
ให้ตีเข้าด้วยกันได้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวทาให้ซึมเข้าไป (wetting agents, emulsifiers
or penetrants) ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้ผนึกหรือกาว ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้เป็นตัวผสม
(sizes) หรือผลิตภัณฑ์สาหรับใช้เป็นตัวเชื่อมหรืออุด (cements) ที่ทาจากพืช สัตว์
หรือพลาสติกที่ได้มาจากแหล่งผลิตอื่น ซึ่งมิใช่ผลิตภัณฑ์สาหรับใช้อุดรูฟัน (dental
cements)
(4) การทาไม้ขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไม้เพลิง
(5) การทาเทียน
(6) การทาหมึกหรือคาร์บอน
(7) การทาผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือควันเมื่อเผาไหม้
(8) การทาผลิตภัณฑ์ที่มีการบูร
(9) การทาหัวน้ามันระเหย (essential oils)
(10) การทาครามหรือวัสดุฟอกขาวที่ใช้ในการซักผ้า
(11) การทาผลิตภัณฑ์สาหรับใช้เป็นฉนวนหุ้มหม้อน้าหรือกันความร้อน
(12) การทาผลิตภัณฑ์สาหรับใช้กบั โลหะ น้ามันหรือน้า (metal, oil or water treating
compounds) ผลิตภัณฑ์สาเร็จเคมีไวแสง ฟิล์ม หรือกระดาษหรือผ้าที่ทาด้วย
ตัวไวแสง (prepared photo – chemical materials or sensitized film, paper
or cloth)
(13) การทาถ่านกัมมันต์ (activated carbon)
โรงงานกลั่นน้ามันปิโตรเลียม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาแอสฟัลต์หรือน้ามันดิน
(2) การทากระดาษอาบแอสฟัลต์หรือน้ามันดิน
(3) การทาเชื้อเพลิงก้อน หรือเชื้อเพลิงสาเร็จรูปจากถ่านหินหรือลิกไนต์ที่แต่งแล้ว
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(4) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมกับ
วัสดุอื่น
โรงงานผลิตยางนอกหรือยางในสาหรับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ด้วยเครื่องกล คน หรือสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ายางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทาในสวนยางหรือป่า
(2) การทายางแผ่นรมควัน การทายางเครป ยางแท่ง ยางน้า หรือการทายางให้เป็นรูปแบบ
อื่นใดที่คล้ายคลึงกันจากยางธรรมชาติ
(3) การทาผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุไว้ในลาดับที่ 48 จากยางธรรมชาติหรือ
ยางสังเคราะห์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือเครื่องประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
(2) การทาเสื่อหรือพรม
(3) การทาภาชนะบรรจุ เช่น ถุง หรือกระสอบ
(4) การทาพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ
(5) การทาผลิตภัณฑ์สาหรับใช้เป็นฉนวน
(6) การทารองเท้า
(7) การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเป็นแผ่น
โรงงานผลิตแก้ว เส้นใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้อง หรือท่อสาหรับใช้ในการก่อสร้างเบ้าหลอมโลหะ กระเบื้องประดับ
(architectural terracotta) รองในเตาไฟ ท่อหรือยอดปล่องไฟ หรือวัตถุทนไฟจาก
ดินเหนียว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทาซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การทาซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
(2) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างหนึ่งอย่างใดเข้ากับ
วัสดุอื่น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
(2) การทาใยแร่
(3) การทาผลิตภัณฑ์จากหิน
(4) การทาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยหิน (asbestos)
(5) การทาผลิตภัณฑ์จากแกรไฟต์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้าใน
ขั้นต้น (iron and steel basic industries)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการหลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตโลหะในขั้นต้นซึ่งมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า (non – ferrous metal basic industries)
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ทาด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ
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หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครือ่ งใช้ดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วน
ใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสาหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูนา้ ถังน้า หรือปล่องไฟ
(2) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
(3) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้ในการต่อเรือ
(4) การทาส่วนประกอบสาหรับใช้กับระบบเครื่องปรับอากาศ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาภาชนะบรรจุ
(2) การทาผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
(3) การทาผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องอัดชนิดเกลียว
(4) การทาตู้หรือห้องนิรภัย
(5) การทาผลิตภัณฑ์จากลวดหรือสายเคเบิลโดยใช้ลวดทีไ่ ด้มาจากแหล่งผลิตอื่นซึ่งมิใช่
ลวดหรือสายเคเบิลที่หมุ้ ด้วยฉนวน
(6) การทาขดสปริงเหล็ก สลัก แป้นเกลียว วงแหวน หมุดย้า หรือหลอดชนิดพับได้ที่ไม่ได้
ทาในโรงรีดหรือดึงขั้นต้น (primary rolling or drawing mills)
(7) การทาเตาไฟหรือเครื่องอุ่นห้องอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช้ไฟฟ้า
(8) การทาเครื่องสุขภัณฑ์เหล็ก หรือโลหะเคลือบ เครื่องทองเหลืองสาหรับใช้ในการต่อท่อ
หรือเครื่องประกอบวาล์วหรือท่อ
(9) การทาชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์โลหะตาม (1) ถึง (8)
โรงงานผลิตเครื่องยนต์ เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องจักรสาหรับใช้ในการกสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรสาหรับ
ประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาเครื่องจักรสาหรับโรงเลื่อย ไส ทาเครื่องเรือน หรือทาไม้วีเนียร์
(2) การทาเครื่องกลึง เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (milling machines) เครื่องเจียน
เครื่องตัด (shearing machines) หรือเครื่องไส (shaping – machines)
(3) การทาเครื่องเลื่อยโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(4) การทาเครื่องทุบโลหะ (drop forges or forging machines)
(5) การทาเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(6) การทาเครื่องคันรีด เครื่องทาให้หลอมละลาย หรือเชื่อมโดยไม่ใช้ไฟฟ้า
(7) การทาแบบ (dies) หรือเครื่องจับ (jigs) สาหรับใช้กับเครื่องมือกล
(8) การทาส่วนประกอบหรืออุปกรณ์สาหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7)
โรงงานผลิตเครื่องจักรสาหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอการพิมพ์
การผลิตซีเมนต์หรือผลิตภัณฑ์ดินเหนียว การก่อสร้าง การทาเหมืองแร่ การเจาะหา
ปิโตรเลียมหรือการกลั่นน้ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องคานวณ เครื่องทาบัญชี เครื่องจักรสาหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักร
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
สาหรับใช้ในการคานวณชนิดดิจิทัลหรืออนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สาหรับปฏิบัติกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันหรืออุปกรณ์ (digital or analog computers or associated
electronic data processing equipment or accessories) เครือ่ งรวมราคาของขาย
(cash registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
เครื่องอัดสาเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องสูบน้า เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งกาลังกล เครื่องยกปั้นจั่น ลิฟต์ บันได
เลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ
(stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือสาหรับใช้ในบ้าน แต่
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในลาดับที่ 67 เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์
ไฟฟ้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้สาหรับ
แผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจาหน่ายไฟฟ้า เครือ่ งสาหรับใช้บังคับไฟฟ้า
หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
โรงงานผลิตเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคาบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบ
ภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิด
มีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณหรือจับสัญญาณ
เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึง่ นาหรือตัวกึ่งนาชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (semi- conductor
or related sensitive semi – conductor devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลีย่ นแปลงได้ (fixed or variable electronic capacitors
or condensers) เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือ
หลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสาหรับใช้กบั เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
โรงงานผลิตเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุไว้ในลาดับใด และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาหลอดไฟฟ้าหรือดวงโคมไฟฟ้า
(2) การทาลวดหรือสายเคบิลหุ้มฉนวน
(3) การทาอุปกรณ์ติดตั้งหรือเต้าเสียบหลอดไฟฟ้า (fixtures or lamp sockets or
receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า ตัวต่อตัวนา (conductor connectors) อุปกรณ์ที่ใช้กับ
สายไฟฟ้า หลอด หรือเครื่องประกอบสาหรับร้อยสายไฟฟ้า
(4) การทาฉนวนหรือวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ซึ่งมิใช่กระเบื้องเคลือบหรือแก้ว
(5) การทาหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกาเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้า
หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การต่อเรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
(2) การทาชิ้นส่วนพิเศษสาหรับเรือ หรือเครื่องยนต์เรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
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อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือกระเช้าไฟฟ้า
(2) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับรถที่ใช้ในกิจการรถไฟ รถรางไฟฟ้า หรือ
รถกระเช้าไฟฟ้า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วงอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างรถยนต์หรือรถพ่วง
(2) การทาชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สาหรับรถยนต์หรือรถพ่วง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ อย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การสร้างหรือประกอบจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
(2) การทาชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือ
จักรยานสองล้อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การสร้าง หรือประกอบอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์
(2) การทาชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาหรับอากาศยานหรือเรือโฮเวอร์คราฟต์
โรงงานผลิตหรือประกอบล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตว์ ซึง่ มิใช่จักรยาน และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) การทาเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการชั่ง
ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
(2) การทา หรือประกอบเครื่องไซโคลตรอน เครื่องเบตาตรอน หรือ เครื่องเร่งปรมาณู
(cyclotrons, betatrons or accelerators)
(3) การทาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
โรงงานผลิตเครื่องมือ หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับนัยน์ตาหรือการวัดสายตาเลนส์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ใช้แสงเป็นอุปกรณ์ในการทางาน หรือเครื่องอัดสาเนาด้วยการถ่ายภาพ
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วนของนาฬิกาหรือเครื่องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) การทาเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(2) การทาเครื่องใช้ด้วยทองคา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(3) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(4) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องดนตรี
ดังกล่าว
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในการกีฬา การบริหารร่างกาย การเล่น
บิลเลียด โบว์ลิ่ง หรือตกปลา และรวมถึงชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาดับอื่น
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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ลาดับที่ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535
76(1)
76(2)
77
77(1)
77(2)
78
78(1)
78(2)
79
79(1)
79(2)
80
81
81(1)
81(2)
81(3)
82
83
84
84(1)
84(2)
84(3)
84(4)
85
86
87

ลาดับที่ ตาม
กฎกระทรวง

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

85
86
87
88
89
90

การทาเครื่องเล่น
การทาเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
การทาเครื่องเพชร หรือพลอย หรือเครื่องประดับสาหรับการแสดง
การทาร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียง
หรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(5) การทาแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม
โรงงานผลิต ส่ง หรือจาหน่ายพลังงานไฟฟ้า
โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่ง หรือจาหน่ายก๊าซ
โรงงานจัดหาน้า ทาน้าให้บริสุทธิ์ หรือจาหน่ายน้าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานห้องเย็น
โรงงานประกอบกิจการทาเกลือสินเธาว์
โรงงานผลิตหรือประกอบหม้อไอน้า (boiler) หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวหรือก๊าซเป็นสื่อนา
ความร้อน ภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

26

ลาดับที่ ตาม พ.ร.บ.
โรงงาน
พ.ศ. 2535
87(1)
87(2)
87(3)
87(4)
87(6)
88
89
90
92
103(1)
104

