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กลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับฝุนหิน 

รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทสถานประกอบการ 

3 (1) 00301 การโม บด หรือยอยหิน 

3 (3) 00303 การรอนหรือคัดกรวดหรือทราย 

3 (5) 00305 การลําเลียงหิน กรวด ทราย หรือดิน ดวยระบบสายพานลําเลียง 

54 05400 โรงงานผลิตแกว เสนใยแกว หรือผลิตภัณฑแกว 

55 05500 โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา หรือเครื่องดินเผา  

และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกลาว 

56 05600 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือทอสําหรับใชในการกอสราง เบาหลอมโลหะ  

กระเบื้องประดับรองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ 

57 (1) 05701 การทําซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

58 (1) 05801 การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซ่ัม 

หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 

58 (3) 05803 การทําผลิตภัณฑจากหิน 

58 (4) 05804 การทําผลิตภัณฑสําหรับขัดถู 

59 05900 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก  

หรือเหล็กกลาในข้ันตน 

61 06100 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีทําดวยเหล็ก 

หรือเหล็กกลา 

62 06200 โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตง 

ภายในอาคารท่ีทําจากโลหะหรือโลหะเปนสวนใหญ 

67 (3) 06703 การทําดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเลื่อยตัด โลหะ ดวยเครื่องยนตหรือเครื่องขัด 
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กลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับแรใยหิน 

รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทสถานประกอบการ 

48 (11) 04811 การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวนหุมหมอน้ําหรือกับความรอน 

56 05600 โรงงานผลิตอิฐ กระเบื้องหรือทอสําหรับใชในการกอสราง เบาหลอมโลหะ กระเบื้อง
ประดับรองในเตาไฟ ทอหรือยอดปลองไฟ 

58 (1) 05801 การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑคอนกรีตผสมผลิตภัณฑยิปซ่ัม 

หรือผลิตภัณฑปูนปลาสเตอร 

58 (5) 05805 การทําผลิตภัณฑจากเสนใยหิน (Asbestos) 

67 (8) 06708 การทําสวนประกอบหรืออุปกรณสําหรับเครื่องจักรตาม (1) ถึง (7) 

74 (4) 07404 การทําฉนวนหรือวัสดุท่ีเปนฉนวนไฟฟา ซ่ึงมิใชกระเบื้องเคลือบหรือแกว 

75 (1) 07501 การตอ ซอมแซม หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือนอกจากเรื่องยาง 

75 (2) 07502 การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนตเรือ 

75 (3) 07503 การเปลี่ยนแปลง หรือรื้อทําลายเรือ 

104 10400 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม หมอไอน้ํา(Boiler) หรือหมอตมท่ีใช
ของเหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอนภาชนะทนแรงดัน และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 
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กลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับตะกั่ว 

รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทอุตสาหกรรม 

37 03700 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอ่ืน 
ซ่ึงมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และ
รวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

41(1) 04101 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทํา
ปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ 

41(2) 04102 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ การทําแมพิมพโลหะ 

60 06000 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ทําใหบริสุทธิ์ หลอม หลอ รีด ดึง หรือ
ผลิตโลหะในข้ันตน ซ่ึงมิใชเหล็กหรือเหล็กกลา (Non-ferrous Metal Basic 
Industries) 

69 06900 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี 
เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใชในการคํานวณชนิดดิจิตัล 
หรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสสําหรับปฏิบัติกับขอมูลท่ีเก่ียวของกัน 
หรืออุปกรณ (Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคาของขาย (Cash 
Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซ่ึงมิใชเครื่องชั่งท่ีใชในหองทดลองวิทยาศาสตร 
เครื่องอัดสําเนาซ่ึงมิใชเครื่องอัดสําเนาดวยการถายภาพ และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว 

71 07100 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑท่ีระบุไวใน
ลําดับท่ี 70 เฉพาะท่ีใชไฟฟา เครื่องยนตไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรง
ไฟฟา เครื่องสับหรือบังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา 
เครื่องสงหรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครื่องเชื่อมไฟฟา 

72 07200 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน 
เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก
เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป เครื่องบันทึกคําบอกเครื่องบันทึกดวยเทป เครื่องเลน
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วิดิทัศน) แผนเสียง เทปแมเหล็กท่ีไดบันทึกเสียงแลว 
เครื่องโทรศัพทหรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไมมีสาย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสง
โทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวก่ึง
นําหรือตัวก่ึงนําชนิดไวท่ีเก่ียวของ (Semi-Conductor or Related Sensitive 
Semi- Conductor Devices) เปนตน 

74(3) 07403 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา การทําอุปกรณติดตั้ง หรือเตาเสียม
หลอดไฟฟา (Fixtures of lamp Sockets or Receptacles) สวิตซไฟฟา ตัวตอ
ตัวนํา (Conductor connectors) อุปกรณท่ีใชกับสายไฟฟา หลอด หรือเครื่อง
ประกอบสําหรับรอยสายไฟฟา 



4 

รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทอุตสาหกรรม 

74(5) 07405 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอุปกรณไฟฟา การทําหมอเก็บพลังงานไฟฟา หรือ
หมอกําเนิดพลังงานไฟฟาชนิดน้ํา หรือชนิดแหง และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑ
ดังกลาว 

77(2) 07702 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต หรือรถพวง การทําชิ้นสวนพิเศษ หรือ
อุปกรณสําหรับรถยนต หรือรถพวง 

78(2) 07802 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสอง
ลอ การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือ
จักรยานสองลอ 

99 09900 โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระบิด อาวุธหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีอํานาจในการประหาร ทําลายหรือทําใหหมด
สมรรถภาพในทํานองเดียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และ
รวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

100(5) 10005 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของผลิตภัณฑ 
หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลิต การชุบเคลือบผิว (Plating, 
Anodizing) 
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กลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวกับสารทําละลาย 

รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทอุตสาหกรรม 

37 03700 โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรือ
อโลหะอ่ืน ซ่ึงมิใชเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสติก
อัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของผลิตภัณฑดังกลาว 

41(1)-(2) 04101  การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ 

 04102 การทําแมพิมพโลหะ 

42(1)-(2) 04201  การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 

 04202 การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ
อันตราย 

43(1)-(2) 04301 การทําปุย หรือสารปองกัน หรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

 04302 การเก็บรักษา หรือแบงบรรจุปุย หรือสารปองกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือสัตว 

44 04400 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตยางเรซินสังเคราะห ยางอีลาสโต
เมอร พลาสติกหรือเสนใยสังเคราะหท่ีมิใชใยแกว 

45(1)-(3) 04501 การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ 

 04502 การทําน้ํามันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

 04503 การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชน้ํายาหรืออุด 

46(1)-(3) 04601  การผลิตวัตถุท่ีรับรองไวในตํารายาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ 

 04602 การผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใชในการวิเคราะห บําบัด บรรเทา รักษา หรือ
ปองกันโรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

 04603 การผลิตวัตถุท่ีมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสรางหรือการ 

กระทําหนาท่ีใด ๆ ของรางการมนุษยหรือสัตว ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขประกาศ แตวัตถุตาม (1) หรือ(2) ไมรวมถึงวัตถุท่ีมุงหมาย
สําหรับใชเปนอาหาร เครื่องกีฬา เครื่องสําอางเครื่องมือ ท่ีใชในการ
ประกอบโรคศิลปะและสวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในสารนั้น 

48(1)-(4) 
(6)-(12) 

04801  การทํายาขัดเครื่องเรือน หรือโลหะข้ีผึ้งหรือวัสดุ สําหรับตบแตงอาคาร 

04802 การทํายาฆาเชื้อโรค หรือยาดับกลิ่น 

 04803 การทําผลิตภัณฑสําหรับกันน้ํา ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหเปยกน้ํา ผลิตภัณฑ
ท่ีเปนตัวทําใหตีเขาดวยกันได ผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหซึมเขาไป (Wetting 
Agents, Emulsifiers or Penetrants) ผลิตภัณฑสําหรับใชผนึก หรือกาว 
ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวผสม (Sizes) ผลิตภัณฑสําหรับใชเปนตัวเชื่อม
หรืออุด (Cements) ท่ีทําจากพืช สัตว หรือพลาสติก ท่ีไดมาจากแหลงผลิต
อ่ืนซ่ึงมิใชผลิตภัณฑสําหรับใชอุดรูฟน 
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รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทอุตสาหกรรม 

 04804 การทําไมขีดไฟ วัตถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 

 04806 การทําหมึก หรือคารบอนดํา 

 04812 การทําผลิตภัณฑสําหรับใชกับโลหะ น้ํามัน หรือ น้ํา (Metal, Oil or Water 

Treating Compounds) ผลิตภัณฑสําเร็จ เคมีไวแสงฟลม หรือกระดาษ
หรือผาท่ีทาดวยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical Materials or 
Sensitized Film, Paper or Cloth) 

49 04900 โรงงานน้ํามันปโตรเลี่ยม 

50(1)-(5) 05001 การทําแอลฟลต หรือน้ํามันดิบ 

 05002 การทํากระดาษอาบแอลฟลต หรือน้ํามันดิบ 

 05003 การทําเชื้อเพลิงกอนหรือเชื้อเพลิงสําเร็จรูป จากถานหิน หรือลิกไนตท่ีแตงแลว 

 05004 การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือการผสมผลิตภัฑณจาก
ปโตรเลียมกับวัสดุอ่ืน 

 05005 การกลั่นถานหินในเตาโคก ซ่ึงไมเปนสวนหนึ่งของการผลิตกาซหรือเหล็ก 

53(1)-(9) 05301 การทําเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว 

 05302 การทําเสื่อหรือพรม 

 05303 การทําเปลือกหุมไสกรอก 

 05304 การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ 

 05305 การทําพลาสติกเปนเม็ด แทง ทอ หลอด แผน ชิ้น ผง หรือรูปทรงตาง ๆ 

 05306 การทําผลิตภัณฑสําหรับใชเปนฉนวน 

 05307 การทํารองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา 

 05308 การอัดพลาสติกหลาย ๆ ชั้นเปนแผน 

 05309 การลาง บด หรือยอยพลาสติก 

72 07200 โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง 

89 08900 โรงงานผลิตกาซ ซ่ึงมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ 

95(1)-(4) 09501 การซอมแซมยานท่ีขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตหรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว 

 09502 การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว 

 09503 การพนสีกันสนิม ยานท่ีขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต 

 09504 การลางหรืออัดฉีดยานท่ีขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต 
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รหัส รหัส 5 หลัก ประเภทอุตสาหกรรม 

100(1)-(6) 10001 การทา พน หรือเคลือบสี 

 10002 การทา พน หรือเคลือบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้ํามันเคลือบเงาอ่ืน 

 10003 การลงรัก หรือการประดับตบแตงดวยแกว กระจก มุก ทอง หรือ อัญมณี 

 10004 การขัด 

 10005 การชุบเคลือบผิว (Plating, Anodizing) 

 10006 การอบชุบดวยความรอน (Heat Treatment) 

 

ท่ีมา : บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ.2535, กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : เนื่องจาก สํานักโรคจากการประกอบอาชีพไดทําการเก็บขอมูลกลุมโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไวแคในกลุมโรคท่ีสํานักฯ ใหความสนใจ คือ รหัสโรงงานท่ีเก่ียวของกับ 4 กลุมโรค 

ไดแก ตะก่ัว แรใยหิน ฝุนหิน สารทําละลายฯ หากตองการรหัสเพ่ิมเติมจากขอมูลขางตน สามารถหาเพ่ิมเติมไดท่ี

เว็บไซตของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในหัวขอบริการขอมูล เลือกขอมูลโรงงาน 

(URL : http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=dataservice&tabid=1) 


