
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

เร่ือง   กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

 
 

เพื่อกําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๘  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๕๐  
และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรม”  หมายความวา  โรงงานจําพวกที่  ๒  และโรงงานจําพวกที่  ๓  ตามกฎหมาย

วาดวยโรงงาน 
“การประกอบกิจการโรงงาน”  หมายความวา  การทํา  ผลิต  ประกอบ  บรรจุ  ซอม  ซอมบํารุง  

ทดสอบ  ปรับปรุง  แปรสภาพ  ลําเลียง  เก็บรักษา  หรือทําลายส่ิงใด ๆ  ตามลักษณะกิจการของโรงงาน  
แตไมรวมถึง  การทดลองเดินเคร่ืองจักร 

“กระบวนการผลิต”  หมายความวา  การประกอบกิจการโรงงานอยางใดอยางหนึ่งที่มีการปลอยทิ้ง
อากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

“กระบวนการผลิตที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง”  หมายความวา  การประกอบกิจการโรงงานใน
ข้ันตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มีกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิง  หรือการสันดาป  และมีการปลอยทิ้งอากาศเสีย
ออกสูบรรยากาศ 

ขอ ๒ ใหโรงงานอุตสาหกรรมตามบัญชีทายประกาศนี้  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูก
ควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมปลอยทิ้งอากาศเสียออกสู
บรรยากาศ  เวนแตจะไดทําการบําบัดอากาศเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม  ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  แตทั้งนี้  ตองไมใชวิธี
ทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๔ ประกาศนี้ไมใชบังคับกับแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการกําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสีย  ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติไวเปนการเฉพาะแลว 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  เวนแต
โรงงานอุตสาหกรรมที่กระบวนการผลิตมีการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือใชหมอไอน้ําหรือโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการนําอากาศเสียจากกระบวนการผลิตที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิงและอากาศเสียจากกระบวนการผลติ
ที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิงมาปลอยทิ้งที่ปลองปลอยทิ้งอากาศเสียเดียวกัน  ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งป  
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ยงยุทธ  ติยะไพรัช 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



บัญชีทาย 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่อง  กําหนดใหโรงงานอุตสาหกรรมเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยทิ้งอากาศเสียออกสูบรรยากาศ 

 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน ลําดับ

ที่  โรงงานจําพวกที่ ๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ 
๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลติผลเกษตรกรรม 

อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
  

 (๑) การตม นึ่ง หรืออบพืช หรือเมล็ดพืช เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๕) การเก็บรักษา หรือลําเลียงพืช เมล็ดพืชหรือ

ผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินคา 
- โรงงานทุกขนาด 

 
 (๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาด หรือคุณภาพ

ของผลิตผลเกษตรกรรม 
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
และคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 
หรือคนงานเกิน ๕๐ คน 

๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช 
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การสี ฝด หรือขัดขาว เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีหมอไอน้ําและไมจัดอยู
ในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีหมอไอน้ํา 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ําตาล ซึ่งทําจาก
ออย บีช หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวาน
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๓) การทําน้ําตาลทรายดิบ หรือน้ําตาลทรายขาว - โรงงานทุกขนาด 
 (๖) การทํากลูโคส  เดกซโทรส  ฟรักโทส  หรือ

ผลติภัณฑอื่นที่คลายคลึงกัน 
- โรงงานทุกขนาด 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว อยางใด 
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การทําอาหารผสมหรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับ
เลี้ยงสัตว 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๒) การปนหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว 
กระดูกสัตว ขนสัตว หรือเปลือกหอยสําหรับทํา
หรือผสมเปนอาหารสัตว 

- โรงงานทุกขนาด 

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสิ่งทอ ดาย หรือ
เสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน อบ 
ควบ บิดเกลียว กรอ เท็กเจอรไรซ ฟอก หรือ
ยอมสีเสนใย 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการฟอก ยอมสี  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการฟอก 
ยอมสี 



 ๒

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน ลําดับ
ที่  โรงงานจําพวกที่ ๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ 
 (๒) การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสําหรับการทอ เครื่องจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา 

และคนงานไมเกิน ๕๐ คน 
ซึ่งไมมีการฟอก ยอมสี  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา  
หรือคนงานเกิน ๕๐ คน  
หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ
ฟอก ยอมสี 

 (๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จดายหรือสิ่งทอ - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การพิมพสิ่งทอ - โรงงานทุกขนาด 

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับไม อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไม
ดวยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน 

- โรงงานทุกขนาด 
 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑจากไม
หรือไมกอกอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง   
ดังตอไปนี ้

  

 (๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือเครื่องใช
จากไมและรวมถึงช้ินสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

- 
 

โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การแกะสลักไม คนงานไมเกิน ๕๐ คน  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

คนงานเกิน ๕๐ คน 

 (๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม - โรงงานทุกขนาด 
๓๗ โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายใน

อาคารจากไม  แกว ยางหรืออโลหะอื่น  ซึ่งมิใช
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงช้ินสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว 

- โรงงานทุกขนาด 

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อ หรือกระดาษอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การทําเยื่อจากไม  หรือวัสดุอื่น - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือ กระดาษที่

ใชในการกอสรางชนิดที่ทําจากเสนใย (Fiber) หรือ
แผนกระดานไฟเบอร (Fiberboard) 

- โรงงานทุกขนาด 

๔๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ  
สารเคมี  หรือวัสดุเคมี ซึ่งมิใชปุยอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี - 
 

โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบง
บรรจุเฉพาะเคมีภัณฑอันตราย 

- โรงงานทุกขนาด 

 



 ๓

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน ลําดับ
ที่  โรงงานจําพวกที่ ๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ 
๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือ สารปองกัน 

หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว (Pesticides) อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การทําปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืช
หรือสัตว 

- โรงงานทุกขนาด 

 (๒) การเก็บรักษาหรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกัน
หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

- โรงงานทุกขนาด 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ํามันปโตรเลียม - โรงงานทุกขนาด 
๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยาง อยางใด    

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
  

 (๑) การทํายางแผนในขั้นตน จากน้ํายางธรรมชาติ 
ซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัดแผนยาง
ธรรมชาติซึ่งมิใชการทําในสวนยางหรือปา 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๓) การทํายางแผนรมควัน การทํายางเครป ยางแทง 
ยางน้ํา หรือการทํายางใหเปนรูปแบบอื่นใดที่
คลายคลึงกัน จากยางธรรมชาติ 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 

 (๔) การทําผลิตภัณฑยาง นอกจากที่ระบุไวใน
ลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ
พลาสติก อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี้ 

  

 (๗) การทํารองเทา หรือช้ินสวนของรองเทา เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 
๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต ปูนขาว

หรือปูนปลาสเตอรอยางใดอยางหนึ่ง หรือ      
หลายอยางดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร - โรงงานทุกขนาด 
 (๒) การลําเลียงซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร

ดวยระบบสายพานลําเลียงหรือทอลม 
- โรงงานทุกขนาด 

 (๓) การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเขาดวยกัน หรือ
การผสมซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอรอยาง
ใด  อยางหนึ่ง หรือหลายอยางเขากับวัสดุอื่น 

- โรงงานทุกขนาด 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง  หลอม  
หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก  หรอืเหล็กกลาใน
ขั้นตน (Iron and Steel Basic Industries) 

- 
 

โรงงานทุกขนาด 

 



 ๔

 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน ลําดับ

ที่  โรงงานจําพวกที่ ๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ 
๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําให

บริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตโลหะใน
ขั้นตนซึ่งมิใชเหล็ก หรือเหล็กกลา (Non – ferrous 
Metal Basic Industries) 

- 
 

โรงงานทุกขนาด 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑโลหะ 
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
หรือโรงงานทุกขนาดซึ่งมีการ
ชุบ ปม หรือหลอมหลอโลหะ 

 (๒) การทําผลิตภัณฑดวยวิธีปมหรือกระแทก - โรงงานทุกขนาด 
 (๔) การทําตูหรือหองนิรภัย เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 

ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ  
ปม หรือหลอมหลอโลหะ 

 (๕) การทําผลิตภัณฑจากลวดหรือสายเคเบิล โดย
ใชลวดที่ไดมาจากแหลงผลิตอื่น ซึ่งมิใชลวดหรือ
สายเคเบิลที่หุมดวยฉนวน 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ  
ปม หรือหลอมหลอโลหะ 

 (๖) การทําขดสปริงเหล็ก สลัก แปนเกลียว วงแหวน 
หมุดย้ําหรือหลอดชนิดพับไดที่ไมทําในโรงรีด หรือ
ดึงขั้นตน (Primary Rolling or Drawing Mills) 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ  
ปม หรือหลอดหลอโลหะ 

 (๘) การทําเครื่องสุขภัณฑเหล็กหรือโลหะเคลือบ
เครื่องทองเหลืองสําหรับใชในการตอทอ หรือ
เครื่องประกอบวาลวหรือทอ 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ  
ปม หรือหลอมหลอโลหะ 

 (๙) การทําเครื่องใชเล็ก ๆ จากโลหะ เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ  
ปม หรือหลอมหลอโลหะ 

 (๑๐) การทําผลิตภัณฑโลหะสําเร็จรูป ดวยวิธี
เคลือบ หรือลงรัก (Enamelling Japanning or 
Lacquering) ชุบ หรือขัด 

เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา 
ซึ่งไมมีการชุบ ปม หรือ 
หลอมหลอโลหะ  
และไมจัดอยูในจําพวกที่ ๑ 

เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา หรือ
โรงงานทุกขนาดซึ่งมีการชุบ  
ปม หรือหลอมหลอโลหะ 



 ๕

 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน ลําดับ

ที่  โรงงานจําพวกที่ ๒ โรงงานจําพวกที่ ๓ 
 (๑๑) การอัดเศษโลหะ เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 
 (๑๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเช่ือม

โลหะทั่วไป 
เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมา เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 

๙๕ 
 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อน
ดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยานสามลอ จักรยาน
สองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใด 
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 

  

 (๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
หรือสวนประกอบของยานดังกลาว 

- 
 

โรงงานทุกขนาด 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste 
Treatment Plant) 

- โรงงานทุกขนาด 

    
 

 
หมายเหตุ  ๑. การจัดลําดับของโรงงานเปนไปตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                ๒. เครื่องหมาย – หมายถึง ไมจัดอยูในจําพวกนี้ 
    ๓. ลําดับที่ ๕๑ หมายถึง โรงงานผลิต ซอม หลอ หรือหลอดอกยากนอกหรือยางในสําหรับยานพาหนะทีเ่คลื่อนที่
ดวยเครื่องกล คน หรือสัตว โดยมีขนาดของโรงงานดังนี้ โรงงานจําพวกที่ ๒ เครื่องจักรไมเกิน ๕๐ แรงมาและไมจัดอยูใน
จําพวกที่ ๑ และโรงงานจําพวกที่ ๓ เครื่องจักรเกิน ๕๐ แรงมา 
 
 
 
 
 


