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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ือง  การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหกําหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่จะตองมีมาตรการคุมครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน  และแกไขหนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๑๒  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๑๘  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๑ ประกาศนี้ใชบังคับกับโรงงานจําพวกที่  ๒  หรือจําพวกที่  ๓  ที่เปนโรงงานที่มีความเสี่ยง

ตอการเกิดอัคคีภัยสูงหรือปานกลางตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ ใหยกเลิกขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  

ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๑๒ 

ขอ ๓ ในประกาศนี้ 

“โรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูง”  หมายความวา  โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการ

โรงงานที่มีการใชเชื้อเพลิง  วัตถุไวไฟ  หรือมีลักษณะที่ทําใหเกิดอัคคีภัย  หรือระเบิดไดงาย  ทั้งนี้   

ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้ 

“โรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง”  หมายความวา  โรงงานซึ่งมีการประกอบ

กิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี้ 
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“ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม”  หมายความวา  เคร่ืองตรวจจับควันหรือความรอนหรือ
เปลวไฟที่ทํางานโดยอัตโนมัติ  และอุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบกดหรือดึงเพื่อใหสัญญาณเตือนภัย 

“ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ”  หมายความวา   ระบบดับเพลิงที่สามารถทํางานไดทันที  
โดยอัตโนมัติ  เมื่อเกิดเพลิงไหมหรือความรอนจากเพลิงไหม  เชน  ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิง
อัตโนมัติ  (Automatic  Sprinkler  System)  หรือระบบอื่นที่เทียบเทา 

“เพลิงประเภท  เอ”  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา  เชน  ไม  ผา  กระดาษ  
ยาง  พลาสติก 

“เพลิงประเภท  บี”  หมายความวา  เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟ  กาซ  และน้ํามันตาง ๆ 
“วัตถุไวไฟ”  หมายความวา  วัตถุที่มีคุณสมบัติติดไฟไดงายสันดาปเร็ว 
“วัตถุที่ติดไฟ”  หมายความวา  วัตถุที่อยูในภาวะพรอมจะเกิดการสันดาป 
“วัตถุทนไฟ”  หมายความวา  วัตถุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิงและไมลดความแข็งแรงเมื่อสัมผัส

กับไฟในชวงเวลาหนึ่ง 

หมวด  ๒ 
ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

 

 

ขอ ๔ อาคารโรงงานตองจัดใหมีอุปกรณตรวจจับและแจงเหตุเพลิงไหมครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไมมีคนงานปฏิบัติงานประจําและมีการติดต้ัง
หรือใชงานอุปกรณไฟฟา  หรือจัดเก็บวัตถุไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงายจะตองติดต้ังอุปกรณตรวจจับและ
แจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ 

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมตองเปนชนิดที่ใหสัญญาณโดยไมตองใชไฟฟาจากระบบแสงสวาง
และที่ใชกับเครื่องจักร  หรือมีระบบไฟสํารองที่จายไฟสําหรับระบบแจงเหตุเพลิงไหมไดไมนอยกวา   
๒  ชั่วโมง 

ขอ ๕ การติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ 

หมวด  ๓ 
เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 

 

 

ขอ ๖ อาคารโรงงานนอกจากไดมีการติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติแลว  ยังตองติดต้ัง  
เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในหมวดนี้ 
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เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตองเหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลิงและเปนไปตาม  มอก.  ๓๓๒  
เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแหง  หรือ  มอก.  ๘๘๑  เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว : คารบอนไดออกไซด  
หรือ  มอก.  ๘๘๒  เคร่ืองดับเพลิงยกห้ิว : โฟม  หรือมาตรฐานที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ  
อุตสาหกรรมกําหนด  หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา 

ขอ ๗ เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๔.๕  กิโลกรัม  พรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา  โดยตองมีการตรวจสอบสภาพและความพรอมในการใชงานไมนอยกวาหกเดือน 
ตอหนึ่งคร้ัง 

ขอ ๘ การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้  

หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเรื่องมาตรฐานการปองกันอัคคีภัยสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม 

ขอ ๙ เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือที่ติดต้ังแตละเคร่ืองตองมีระยะหางกันไมเกิน  ๒๐  เมตร

และใหสวนบนสุดอยูสูงจากพื้นไมเกิน  ๑.๕๐  เมตร  มีปายหรือสัญลักษณที่มองเห็นไดชัดเจน  ไมมี 

ส่ิงกีดขวาง  และตองสามารถนํามาใชงานไดสะดวก 

หมวด  ๔ 
ระบบน้ําดับเพลิง 

 

 

ขอ ๑๐ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเตรียมน้ําสําหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอ 

ที่จะสงจายน้ําใหกับอุปกรณฉีดน้ําดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที   

ขอ ๑๑ การติดต้ังระบบน้ําดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ 

หมวด  ๕ 
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

 

 

ขอ ๑๒ โรงงานที่มีสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซ่ึงเปนวัตถุที่ติดไฟได  ที่มีพื้นที่

ตอเนื่องติดตอกันต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองติดต้ังระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  เชน  ระบบ 

หัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  (Automatic  Sprinkler  System)  หรือระบบอื่นที่ เทียบเทา   

ใหครอบคลุมพื้นที่นั้น 
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ขอ ๑๓ การติดต้ังระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ  (Automatic  Sprinkler  System)   

ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ 

ขอ ๑๔ สถานที่จัดเก็บวัตถุไวไฟ  ที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๑๔  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองติดต้ังระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้น   

หมวด  ๖ 
การตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตาง ๆ 

 

 

ขอ ๑๕ ผูประกอบกิจการโรงงานตองตรวจสอบ  ทดสอบ  และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ

สําหรับการปองกันและระงับอัคคีภัยใหสามารถพรอมทํางานไดตลอดเวลา  โดยการตรวจสอบ  ทดสอบ  

และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณเหลานั้นใหเปนไปตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้หรือ

มาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ 

ขอ ๑๖ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ  ทดสอบ  บํารุงรักษา

ระบบและอุปกรณตามขอ  ๒๖  โดยใหเก็บรักษาไวที่โรงงาน  พรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่

ตรวจสอบได 

หมวด  ๗ 
การฝกอบรมเรื่องการปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหคนงานไดรับการฝกอบรมเรื่องการปองกันและ

ระงับอัคคีภัยตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด  ทั้งนี้ตองมีเอกสารหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได   

หมวด  ๘ 

อื่น ๆ 
 

 

ขอ ๑๘ ชองเปดตาง ๆ  ที่อยูที่ผนัง  พื้น  หรือคานและชองทอตาง ๆ  ตองใชวัสดุปดกั้น 

ชองทอ  และ  ชองเปดเหลานี้ดวยวัตถุทนไฟที่ปองกันไฟไดอยางนอย  ๒  ชั่วโมง  เพื่อปองกันอันตราย

ที่อาจเกิดจากเพลิงไหมลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง 
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ขอ ๑๙ พื้นที่ของอาคารโรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยสูงและปานกลาง  ที่มี

สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑซ่ึงเปนวัตถุที่ติดไฟไดหรือสถานท่ีจัดเก็บวัตถุไวไฟ  ตองกั้นแยก

จากพื้นที่สวนอื่นของอาคารดวยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา  ๑  ชั่วโมง 

ขอ ๒๐ อาคารโรงงานชั้นเดียวที่เปนโครงเหล็ก  ตองปดหุมโครงสรางดวยวัสดุทนไฟหรือ

ดวยวิธีการอื่น  ที่ทําใหสามารถทนไฟไดอยางนอย  ๑  ชั่วโมง  ถาเปนอาคารหลายชั้น  ตองทนไฟได   

ไมนอยกวา  ๒  ชั่วโมง   

โครงหลังคาของอาคารที่อยูสูงจากพื้นอาคารเกิน  ๘  เมตร  และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ  หรือมีการปองกันความรอนหรือระบบระบายความรอนมิใหเกิดอันตรายตอโครงหลังคา  

โครงหลังคาของอาคารนั้นไมตองมีอัตราการทนไฟตามที่กําหนดก็ได 

ขอ ๒๑ การปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีความเกี่ยวของหรือทําใหเกิดประกายไฟหรือความรอน 

ที่เปนอันตราย  ตองจัดทําระบบการอนุญาตทํางานที่มีประกายไฟหรือความรอนที่ เปนอันตราย   

(Hot  Work  Permit  System)  ใหเปนไปตามหลักวิชาการดานความปลอดภัยโดยมีเอกสารหลักฐาน 

ที่สามารถตรวจสอบได 

ขอ ๒๒ โรงงานตองจัดเสนทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทํางาน 

สูบริเวณที่ปลอดภัย  เชน  ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานไดภายในหานาที 

ขอ ๒๓ การจัดเก็บวัตถุส่ิงของที่ติดไฟได  หากเปนการเก็บกองวัตถุมิไดเก็บในชั้นวาง   

ความสูงของกองวัตถุนั้นตองไมเกิน  ๖  เมตร  และตองมีระยะหางจากโคมไฟไมนอยกวา  ๖๐  เซนติเมตร 

ขอ ๒๔ เคร่ืองจักร  อุปกรณ  ถังเก็บ  ถังปฏิกิริยาหรือกระบวนการที่เกี่ยวของกับวัตถุไวไฟ  

ตองทําการตอสายดิน  (Grounding)  หรือตอฝาก  (Bonding)  เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟาสถิต 

ขอ ๒๕ การใช  การจัดเก็บ  การขนถายหรือขนยาย  ตลอดจนการจัดการตาง ๆ  เกี่ยวกับสารไวไฟ

และสารติดไฟ  ใหปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในเอกสารขอมูลความปลอดภัย  (Safety  Data  Sheet)   

ของสารนั้น   

ขอ ๒๖ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัย 

ของโรงงานดําเนินการตรวจความปลอดภัยดานอัคคีภัยเปนประจําอยางนอยเดือนละคร้ัง  โดยจัดทํา 

เปนเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจาหนาที่สามารถตรวจสอบได  หากพบสภาพที่ เปนอันตราย 

ที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได  ตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยทันที 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๒๗ ผูประกอบกิจการโรงงานตองจัดใหมีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน  
ประกอบดวยแผนการตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย  แผนการอบรมเรื่องการปองกันและระงับ
อัคคีภัย  แผนการดับเพลิง  และแผนการอพยพหนีไฟ  โดยเก็บแผนนี้ไวที่โรงงาน  พรอมใหพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบไดและตองปฏิบัติใหเปนไปตามแผน 

ขอ ๒๘ สําหรับโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการกอนวันที่กฎหมายฉบับนี้ 
มีผลบังคับใช  การดําเนินการตามหมวด  ๒  หมวด  ๓  หมวด  ๔  และหมวด  ๕  ใหดําเนินการ 
ใหแลวเสร็จภายในสามปนับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช   

ทั้งนี้  ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 



 
 

การติดตัง้ของเครื่องดบัเพลิงแบบมือถือ 
 

โรงงานที่มีความเส่ียง 
ตอการเกิดอัคคีภัย 

ความสามารถของ 
เครื่องดับเพลงิ 

พ้ืนท่ีครอบคลุมตอ
เครื่องดับเพลงิ 1 
เครื่องสําหรบัเพลิง

ประเภท เอ 
(ตารางเมตร) 

ระยะทางเขาถึง
เครื่องดับเพลงิ
สําหรับเพลิง
ประเภท บ ี

(เมตร) 
 
 
 
 

ปานกลาง 

2A 
3A 
4A 
6A 

10A - 40A 
10B 
20B 

280 
418 
557 
836 

1,045 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
9 

15 
 
 
 
สูง 

4A 
6A 
10A 

20A - 40A 
40B 
80B 

372 
557 
930 

1,045 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
9 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณตาง ๆ 
 

อุปกรณปองกันและระงบัอัคคีภัย วิธีการ ระยะเวลา 
1. เคร่ืองสูบน้าํดับเพลิง 
    - ขับดวยเคร่ืองยนต 
    - ขับดวยมอเตอรไฟฟา 
    - เครือ่งสูบน้าํ  
 
2. หัวรับน้าํดับเพลิง (Fire department    
    connections) 
3. หัวดับเพลิงนอกอาคาร (Hydrants) 
    
 
4. ถังน้าํดับเพลิง 
    - ระดับน้าํ 
    - สภาพถังน้าํ 
5. สายฉดีน้าํดับเพลิงและตูเก็บสายฉีด     
    (Hose and hose station) 
 
6. ระบบหัวกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ  
    (Sprinkler system)    
   - จุดระบายน้าํหลกั 
   - มาตรวดัความดัน 
   - หัวกระจายน้าํดับเพลิง  
   - สัญญาณการไหลของน้าํ 
   - ลางทอ 
   - วาลวควบคุม 

 
- ทดสอบเดนิเคร่ือง 
- ทดสอบเดนิเคร่ือง 
- ทดสอบปริมาณการสูบน้าํ 
  และความดัน 
- ตรวจสอบ 
 
- ตรวจสอบ 
- ทดสอบ (เปดและปด) 
- บํารุงรักษา 
 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 
- ตรวจสอบ 
 
 
 
 
- ทดสอบการไหล 
- ทดสอบคาแรงดัน 
- ทดสอบ 
- ทดสอบ 
- ทดสอบ 
- ตรวจสอบซีลวาลว 
- ตรวจสอบอุปกรณล็อกวาลว 
- ตรวจสอบสวิทซสญัญาณ   
  ปด-เปดวาลว 
 

 
ทุกสัปดาห 
ทุกเดือน 
ทุกป 
 
ทุกเดือน 
 
ทุกเดือน 
ทุกป 
ทุกคร่ึงป 
 
ทุกเดือน 
ทุกคร่ึงป 
ทุกเดือน 
 
 
 
 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 5 ป 
ทุก 50 ป 
ทุก 3 เดือน 
ทุก 5 ป 
ทุกสัปดาห 
ทุกเดือน 
ทุกเดือน 
 
 
 

 



การตรวจสอบ ทดสอบ และบํารุงรักษาระบบและอุปกรณสําหรับการปองกันและระงบัอัคคีภัย 

1. เครื่องดับเพลงิชนดิมือถือ 

1.1 การตรวจสอบประจาํเดอืน 
(1) ชนิดของเครือ่งดับเพลิงแบบมือถอืติดถกูตองตามประเภทของเชือ้เพลิงหรอืไม 
(2) มีสิ่งกดีขวางหรือติดตั้งในตาํแหนงท่ีเขาถึงไดยากหรอืไม  สังเกตเห็นไดงายหรอืไม 
(3) ตรวจสอบกรณีท่ีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถอืท่ีมีเกจวัดความดันวา  ความดนัยังอยูในสภาพปกติ

หรือไม 
(4) ดูสภาพอุปกรณประกอบวามีการชํารุดเสยีหายหรือไม 

1.2 การทดสอบ  
ทุก ๆ 5 ป  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือจะตองทดสอบการรับความดนั  (hydrostatic test)  เพ่ือ
พิจารณาวายังสามารถใชงานไดหรือไม 

2. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

2.1 เครื่องสูบน้าํดับเพลิงขับดวยเครือ่งยนตดีเซล 
(1) ทดสอบการทาํงานของเครื่องสูบน้าํดับเพลิงทกุ ๆ สัปดาหท่ีอัตราความเรว็รอบทาํงานดวย

ระยะเวลาอยางนอย  30  นาทีเพ่ือใหเครื่องยนตรอนถึงอุณหภูมิทํางาน  ตรวจสภาพของเครื่อง
สูบน้าํ,  ชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้าํ 

(2) ตรวจสอบแบตเตอรี ่
(3) ระบบหลอลืน่ 
(4) ระบบน้าํมันหลอลื่นและน้าํมันเชื้อเพลิง 
(5) เปลี่ยนน้าํมนัเคร่ืองตามระยะเวลาที่ผูผลิตกาํหนด  แตไมนอยกวาปละคร้ัง 
(6) ระดับน้าํกรด-น้ํากลัน่ของแบตเตอรี่ จะตองมีระดับทวมแผนธาตตุลอดเวลา 
(7) ในกรณีระบบเครือ่งสูบน้าํเปนแบบทํางานโดยอัตโนมัติใหระบบควมคุมเปนตวัสั่งการทํางาน

ของเคร่ืองสูบน้าํโดยผานโซลีนอยส วาลว 

2.2 เครื่องสูบน้าํดับเพลิงขับดวยมอเตอรไฟฟา 
(1) ทดสอบการทาํงานของเครื่องสบูน้าํทกุ ๆ เดอืน 

 
 
 
 
 



 

3. หัวรับน้ําดับเพลิง  (Fire department connection) 

3.1 หัวรับน้าํดับเพลิงจะตองเห็นและเขาถึงโดยงายตลอดเวลา 
3.2 หัวรับน้าํดับเพลิงควรจะไดรับการตรวจสอบเดือนละหนึ่งคร้ัง 
3.3 ตรวจสอบหัวรับน้าํดับเพลิงวาฝาครอบหรอืปลั๊กอยูครบ,  หัวตอสายรับน้าํอยูในสภาพดี,  ลิ้นกัน

กลับอยูในสภาพดีไมมีน้าํรัว่ซึม 

4. หัวดับเพลงินอกอาคาร  (Hydrants) 

4.1 การตรวจสอบหัวดับเพลิง 
(1) ตรวจสอบหัวดับเพลิงสาธารณะทีอ่ยูใกลอาคารวาอยูในสภาพทีดี่ไมเสยีหาย  และใชงานได 
(2) หัวดับเพลิงในสถานประกอบการควรตรวจสอบเดอืนละคร้ังวาอยูในสภาพท่ีเห็นชัดเจนและ

เขาถึงไดงายโดยมีฝาครอบปดอยูเรียบรอย 

4.2 การบาํรุงรักษาหวัดับเพลิง 
(1) หลอลื่นหัวดับเพลิงปละสองคร้ัง 

4.3 การทดสอบหัวดับเพลิง 
(1) ทดสอบการทาํงานของหัวดับเพลิงอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  โดยการเปดและปดเพ่ือใหแนใจได

วามีน้าํไหลออกจากหัวดับเพลิง 

5. ถังน้ําดับเพลงิ 

5.1 ตรวจสอบระดับน้าํในถังน้าํเดอืนละคร้ัง 
5.2 ตรวจสอบสภาพทั่วไปของถังน้าํ 

6. สายฉีดน้ําดับเพลงิและตูเก็บสายฉีด  (Hose and Hose Station) 

6.1 ตรวจสอบตูเก็บสายฉีดเดือนละหนึ่งคร้ังเพ่ือใหแนใจวามีอปุกรณฉีดน้าํดับเพลิงอยูครบและอยูใน
สภาพด ี

6.2 ตรวจสอบสายฉีดน้าํดับเพลิงแบบพับแขวน (Hose racks) หรือแบบมวนสาย (Hose reels) และ
หัวฉีด (Nozzles) วาอยูในสภาพไมเสียหาย 

6.3 วาลวควบคุมจะตองอยูในสภาพดีไมมีน้าํรัว่ซึม 

7. ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลงิ  (Automatic Sprinklers) 

7.1 หัวกระจายน้าํดับเพลิงจะตองไดรับการตรวจสอบดวยสายตาเปนระยะ ๆ   อยางสมํ่าเสมอ  สภาพ
ของหัวกระจายน้าํดับเพลิงตองไมผุกรอน,  ถูกทาสีทับหรอืชํารุดเสียหาย 

 



 
7.2 การเปลี่ยนหัวกระจายน้าํดับเพลิงท่ีเสียหาย ณ จุดติดต้ังตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ 

(1) ชนิด 
(2) ขนาดรูหัวฉีดน้าํ 
(3) อุณหภูมิทํางาน 
(4) การเคลือบผิว 
(5) แบบของแผนกระจายน้าํ  (Deflector)  เชน แบบหัวควํ่า, แบบหัวหงาย,  แบบตดิต้ังขางผนัง  

เปนตน 
7.3 หัวกระจายน้าํดับเพลิงท่ีใชงานเปนเวลา 50 ป จะตองสุมหัวกระจายน้าํดับเพลิงไปทดสอบการ

ทํางานในหองทดลองและตองกระทําลกัษณะเดียวกันนี้ทุก ๆ 10 ป 
7.4 หัวกระจายน้าํดับเพลิงท่ีมีความเสี่ยงตอการเสียหายทางกล  ควรจะมีอุปกรณครอบปองกนั  

(Sprinkler  Guards) 
7.5 หัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรองจะตองจดัเตรียมไวไมนอยกวาหกหัว  ในกลองบรรจุเพ่ือปองกนัจาก

ความช้ืน,  ฝุน,  การกัดกรอนหรืออุณหภมูสิูงเกนิกวา 38 องศาเซลเซียส (100 องศาฟาเรนไฮต) 
7.6 จํานวนหัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรอง  สาํหรับอาคารท่ีตดิต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิงควรมีจํานวนดังนี ้

จํานวนหัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรอง 
 (1)  อาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิง - ไมนอยกวา 6 หัว 

ไมเกิน  300  หัว 
 (2)  อาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิง - ไมนอยกวา 12 หัว  
 ระหวาง 300 หัวถึง 1,000 หัว 
 (3)  อาคารท่ีติดต้ังหัวกระจายน้าํดับเพลิง - ไมนอยกวา 24 หัว  

ต้ังแต 1,000  หัวขึน้ไป 

หมายเหตุ   
หัวกระจายน้าํดับเพลิงสาํรองจะตองเตรียมไวทุกชนิดท่ีมีใชในอาคารหรอืสถานประกอบการ  นั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การปองกันและระงบัอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 
 

ลําดับท่ี ประเภทหรอืชนดิของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

2 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติผลเกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี ้
       (4)  การหีบหรืออัดฝาย หรือการปนหรอือัดนุน 

7 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํมัน จากพืชหรือ สัตว หรือไขมันจากสตัวอยางใด 
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1) การสกัดน้าํมันจากพืช หรือสตัว หรือไขมันจากสตัว เฉพาะทีใ่ชตัวทําละลายในการ
สกดั 

(4)  การทําน้าํมันจากพืช หรือสัตวหรอืไขมันจากสัตวใหบริสุทธิ ์

11 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ น้าํตาล ซึ่งทําจากออย บีช หญาหวาน หรือพืชอืน่ท่ีให 
ความหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(2)  การทําน้าํตาลทรายแดง 
(3)  การทําน้าํตาลทรายดิบ หรอืน้าํตาลทรายขาว 
(4)  การทําน้าํตาลทรายดิบ หรือน้าํตาลทรายขาวใหบรสิุทธิ ์
(6)  การทํากลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑอื่นท่ีคลายคลึงกัน 

16 โรงงานตม กลัน่ หรือผสมสุรา 

17 
โรงงานผลติ เอทิลแอลกอฮอล ซึ่งมิใช เอทิลแอลกอฮอล ทีผ่ลิตจากกากซัลไฟดในการทํา
เย่ือกระดาษ 

22 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดาย หรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใด 
อยางหนึ่งหรอื หลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การหมัก คารบอไนซ สาง หวี รีด ปน เอม ควบบิดเกลียว กรอ  
เท็กเจอรไรซ ฟอก หรอืยอมสีเสนใย 

(2)  การทอหรือการเตรียมเสนดายยืนสาํหรับการทอ 
(3) การฟอกยอมสี หรือแตงสาํเร็จดายหรือสิ่งทอ 
(4) การพิมพสิ่งทอ 
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23 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใชเคร่ืองนุงหมอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยางดังตอไปนี ้

(1)  การทําผลติภณัฑจากสิ่งทอ เปนเคร่ืองใชในบาน 
(2)  การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก 
(3)  การทําผลติภณัฑจากผาใบ 
(4)  การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิ่งทด 

 

24 
โรงงานถกัผา ผาลูกไม หรอืเคร่ืองนุงหมดวยดายหรอืเสนใย หรือฟอกยอมสี หรอืแตง
สาํเร็จผา ผาลูกไม หรอืเคร่ืองนุงหมท่ีถกัดวยดายหรอืเสนใย 

25 
โรงงานผลติเสือ่หรอืพรมดวยวิธีทอ สาน ถกั หรือผูกใหเปนปุย ซึ่งมิใชเสือ่หรอืพรมท่ี    
ทําดวยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้าํมัน 

27 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติภัณฑ ซึ่งมิใชทําดวยวธิีถกั หรือทออยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การทําพรมน้าํมัน หรือสิ่งปูพ้ืนซึ่งมีผวิหนาแข็ง ซึ่งมิไดทําจากไมกอก 
ยาง หรือพลาสติก 

(2)  การทําผาน้าํมัน หรือหนังเทียม ซึ่งมิไดทําจากพลาสตกิลวน 
(3)  การทําแผนเสนใย ท่ีแชหรอืฉาบผิวหนาดวยวัสดุ ซึ่งมิใชยาง 
(4)  การทําสักหลาด 
(5)  การทําผาลกูไม หรือผาลูกไมเทียม 
(6)  การทําวัสดจุากเสนใยสาํหรับใชทําเบาะ นวม หรือสิ่งท่ีคลายคลึงกัน 
(7)  การผลติเสนใย หรือปุยใยจากวสัดท่ีุทําจากเสนใยหรือปุยใยท่ีไมใชแลว 

                    (8)     การทําดายหรอืผาใบสาํหรับยางนอกลอเลื่อน 

28 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทาอยางใดอยางหนึ่งหรอื 
หลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การตัดหรือการเย็บเคร่ืองนุงหม เข็มขดั ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนกไท หู
กระตาย ปลอกแขน ถึงมือ ถุงเทา จากผาหนังสัตว ขนสัตวหรือวัสดอุื่น 

(2)  การทําหมวก 
 
 



 
-3- 

ลําดับท่ี ประเภทหรอืชนดิของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

29 
โรงงานหมัก ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตงสาํเร็จ อัดใหเปนลายนนู หรือ
เคลอืบสีหนังสตัว 

30 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี ขัดหรือแตงขนสัตว 

31 โรงงานทําพรม หรือเครือ่งใชจากหนังสัตวหรือขนสัตว 

32 
โรงงานผลติผลติภัณฑหรอืช้ินสวนของผลิตภณัฑ ซึ่งมิใชเครื่องแตงกาย หรอืรองเทาจาก 

 (2)  ใยแกว 

33 
โรงงานผลติรองเทา หรอืช้ินสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไม ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป 
หรือพลาสติกอัดเขารูป 

34 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง ดังตอไปนี ้
(1)  การเลือ่ย ไส ซอย เซาะรอง หรือการแปรรูปไมดวยวธิอีื่น ท่ีคลายคลึงกัน
(2)  การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง บานหนาตาง บานประตู หรือ

สวนประกอบที่ทําดวยไมของอาคาร 
(3)  การทําไมวีเนยีร หรอืไมอดัทุกชนิด 
(4)  การทําฝอยไม การบด ปน หรือยอยไม 
(5)  การถนอมเนื้อไม หรือการอบไม 
(6)  การเผาถานจากไม 

35 
โรงงานผลติภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใชจากไมไผ หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา 
เฉพาะมีการพนส ี

36 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติภัณฑจากไมหรือไมกอกอยางใดอยางหนึ่ง หรอื 
หลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การทําภาชนะบรรจุเคร่ืองมือ หรือเคร่ืองใชจากไมและรวมถึงชิ้นสวน
ของผลิตภณัฑดังกลาว 

 (4)  การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม 

37 
โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเครือ่งตบแตงในอาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอืน่ ซึ่งมิใช
เคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากพลาสตกิอดัเขารูป และรวมถึงช้ินสวนของ
ผลิตภณัฑดังกลาว 
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38 

โรงงานผลติเย่ือ หรอืกระดาษอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การทําเยือ่จากไม หรือวัสดุอืน่ 
(2)  การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรอืกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดท่ี

ทําจากเสนใย (Fiber) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard) 

39 โรงงานผลติภาชนะบรรจจุากกระดาษทกุชนิดหรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard) 

40 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเย่ือ กระดาษ หรือกระดาษแข็งอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การฉาบ ขัดมัน หรือทากาวกระดาษ หรือกระดาษแข็ง หรือการอดั
กระดาษหรอืกระดาษแข็งหลายช้ันเขาดวยกัน 

(2)  การทําผลติภณัฑซึ่งมิใชภาชนะบรรจุจากเยือ่ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง 
 

41 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

(1)  การพิมพ การทาํแฟมเก็บเอกสาร การเย็บเลม ทําปก หรือตบแตง
สิ่งพิมพ 

42 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เคมีภณัฑ สารเคมี หรอืวัสดุเคมี ซึ่งมใิชปุยอยางใด 
อยางหนึ่งหรอืหลายอยางดังตอไปนี ้

(1)  การทําเคมีภัณฑ สารเคมี หรอืวัสดุเคมี 
(2)  การเก็บรกัษา ลาํเลียง แยก คัดเลอืก หรอืแบงบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ

อันตราย 

44 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตยางเรซนิสังเคราะห ยางอีลาสโตเมอร พลาสตกิ 
หรือเสนใยสังเคราะหซึ่งมใิชใยแกว 

45 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามันซกัเงาเซแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑ 
สาํหรับใชยาหรืออุดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

 (1)  การทําสีสาํหรับใชทา พน หรือเคลอืบ 
(2)  การทําน้าํมนัซกัเงา น้าํมันผสมสี หรือน้าํยาลางส ี
(3)  การทําเชลแล็ก แลก็เกอร หรือผลติภัณฑสาํหรับใชน้าํยาหรืออุด 
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47 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ สบู เคร่ืองสาํอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย อยางใด 
อยางหนึ่งหรอืหลายอยางดังตอไปนี ้

 (3)  การทําเคร่ืองสาํอาง หรือสิ่งปรุงแตงรางกาย 

48 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติภัณฑเคมี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
 (4)  การทําไมขดีไฟ วตัถุระเบิด หรือดอกไมเพลิง 
 (5)  การทําเทียนไข 
 (6)  การทําหมึกหรือคารบอนดาํ 
 (7)  การทําผลติภณัฑท่ีมีกลิ่น หรือควันเมือ่เผาไหม 
 (8)  การทําผลติภณัฑท่ีมีการบูร 
(12)  การทําผลติภณัฑสาํหรับใชกับโลหะ น้าํมัน หรือน้าํ (Metal, Oil or 

Water Treating Compounds) ผลติภณัฑสาํเร็จเคมีไวแสงฟลมหรือ
กระดาษหรอืผาท่ีทาดวยตัวไวแสง (Prepared Photo-Chemical 
Materials or Sensitized Film, Paper or Cloth,  

 

49 โรงงานกลั่นน้าํมันปโตรเลียม 

50 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน หรอืลิกไนต อยางใด 
อยางหนึ่งหรอืหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การทําแอสฟลต หรอืน้าํมันดิบ 
(2)  การทํากระดาษอาบแอสฟลต หรอืน้าํมันดิบ 
(3)  การทําเชื้อเพลิงกอนหรือเช้ือเพลิงสาํเร็จรูปจากถานหิน หรอืลกิไนตที่

แตงแลว 
(4)  การผสมผลิตภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกนัหรือการผสมผลิตภณัฑ

จากปโตรเลียมกับวสัดอุื่น 
(5)  การกลั่นถานหินในเตาโคก ซึ่งไมเปนสวนหนึ่งของการผลติกาซหรือ

เหล็ก 

51 
โรงงานผลติ ซอม หลอ หรือหลอดอกยางนอกหรอืยางในสาํหรับยานพาหนะ ท่ีเคลื่อนท่ี 
ดวยเคร่ืองกล คนหรือสัตว 
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52 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยาง อยางใด อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ 
(3)  การทํายางแผนรมควนั การทํายางเครป ยางแทง ยางน้าํ หรอืการทํายาง

ใหเปนรูปแบบอืน่ใดท่ีคลายคลึงกันจากยางธรรมชาต ิ
(4)  การทําผลติภณัฑยาง นอกจากทีร่ะบุไวในลาํดับท่ี 51 จากยางธรรมชาติ

หรือยางสังเคราะห 

53 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลติภัณฑพลาสตกิอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี ้

(4)  การทําภาชนะบรรจุ เชน ถุงหรือกระสอบ เฉพาะมกีารพนส ี
(6)  การทําผลติภณัฑสาํหรับใชเปนฉนวน เฉพาะมีการพนส ี
(7)  การทํารองเทา หรือช้ินสวนของรองเทา เฉพาะมีการพนส ี

73 
โรงงานผลติ ประกอบหรือดดัแปลงเครือ่งมือหรือเคร่ืองใชไฟฟาท่ีไมไดระบุไวในลาํดับใด 
และรวมถึงสวนประกอบหรอือุปกรณของผลิตภณัฑดังกลาว 

77 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต  หรอืรถพวง อยางใดอยางหนึ่งหรอืหลายอยาง 
ดังตอไปนี ้
                    (1)    การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือ รถพวง 

78 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ  
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพจกัรยานยนต 
จักรยานสามลอ หรอืจักรยานสองลอ 

79 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ อากาศยาน หรือเรือโฮเวอรคราฟทอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การสราง ประกอบ ดัดแปลง ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ      
อากาศยาน หรือเรือโฮเวอรคราฟท 

87 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคร่ืองเลน เครื่องมือหรือเครื่องใชท่ีมิไดระบุไวในลําดับอื่น
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(4)  การทํารม ไมถอื ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด แปรง 
ตะเกียง โปะตะเกียง หรอืไฟฟา กลองสูบยาหรือกลองบุหรี ่กนหรอง
บุหรี่ หรือไฟแซ็ก เฉพาะมีการพนส ี
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ลําดับท่ี ประเภทหรอืชนดิของโรงงานตามบัญชีทายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) 

88 โรงงานผลติพลังงานไฟฟา 

89 โรงงานผลติกาซ ซึ่งมิใชกาซธรรมชาติ สงหรือจําหนายกาซ 

91 
โรงงานบรรจุสนิคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี ้

 (2)  การบรรจุกาซ 

95 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนต รถพวง จักรยานสามลอ 
จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยานดังกลาว อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 
ดังตอไปนี ้

 (1)  การซอมแซมยานทีข่ับเคลื่อนดวยเครือ่งยนตหรือสวนประกอบของยาน
ดังกลาว เฉพาะมีการพนส ี

 (2)  การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จกัรยานสองลอ หรือ
สวนประกอบของยานดังกลาว เฉพาะมกีารพนส ี

 (3)  การพนสีกนัสนิม ยานทีข่ับเคลือ่นดวยเคร่ืองยนต เฉพาะมีการพนส ี
 

99 
โรงงานผลติ ซอมแซม ดัดแปลง หรือเปลี่ยนลกัษณะอาวธุปน เคร่ืองกระสนุปน วัตถุระเบิด 
อาวุธหรอืสิ่งอื่นใดท่ีมีอาํนาจในการประหาร ทําลายหรือทําใหหมดสมรรถภาพในทาํนอง
เดียวกับอาวธุปน เคร่ืองกระสนุปน หรอืวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบของสิ่งดังกลาว 

100 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลงลกัษณะของผลิตภัณฑ หรือ
สวนประกอบของผลิตภัณฑโดยไมมีการผลติอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(1)  การทา พน หรือเคลอืบส ี
(2)  การทา พน หรือเคลอืบเชลแล็ก แล็กเกอร หรือน้าํมันเคลอืบเงาอื่น 

101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) เฉพาะเตาเผาของเสียรวม 

102 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และหรือจําหนายไอน้าํ (Steam Generating) 

106 
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนาํผลิตภณัฑอตุสาหกรรมที่ไมใชแลวหรือของเสียจาก
โรงงานมาผลิตเปนวัตถดิุบหรือผลิตภัณฑใหมโดยผานกรรมวิธกีารผลิตทางอุตสาหกรรม 

 
 
 


