เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

กฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรโรงงำน
และใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
อุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
โรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ให้กำหนดค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ไม่ใช้เครื่องจักร
ฉบับละ
๑,๐๐๐ บำท
(๒) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรไม่ถึงห้ำสิบแรงม้ำ
ฉบับละ
๑,๕๐๐ บำท
(๓) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแรงม้ำ
ฉบับละ
๓,๐๐๐ บำท
(๔) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสองร้อยแรงม้ำ
ฉบับละ
๕,๐๐๐ บำท
(๕) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสำมร้อยแรงม้ำ
ฉบับละ
๗,๐๐๐ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

(๖) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสี่ร้อยแรงม้ำ
(๗) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงห้ำร้อยแรงม้ำ
(๘) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงหกร้อยแรงม้ำ
(๙) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่หกร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หกร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงเจ็ดร้อยแรงม้ำ
(๑๐) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่เจ็ดร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงแปดร้อยแรงม้ำ
(๑๑) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่แปดร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่แปดร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงเก้ำร้อยแรงม้ำ
(๑๒) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่เก้ำร้อยแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่เก้ำร้อยแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงหนึ่งพันแรงม้ำ
(๑๓) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสองพันแรงม้ำ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฉบับละ

๙,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๒,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๘,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๒๒,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๒๖,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๓๐,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๓๕,๐๐๐ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

(๑๔) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สองพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สองพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสำมพันแรงม้ำ
(๑๕) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สำมพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สำมพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสี่พันแรงม้ำ
(๑๖) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สี่พันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สี่พันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงห้ำพันแรงม้ำ
(๑๗) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงหกพันแรงม้ำ
(๑๘) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่หกพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หกพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงเจ็ดพันแรงม้ำ
(๑๙) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่เจ็ดพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงแปดพันแรงม้ำ
(๒๐) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่แปดพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่แปดพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงเก้ำพันแรงม้ำ
(๒๑) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่เก้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่เก้ำพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นแรงม้ำ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฉบับละ

๔๐,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๔๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๕๐,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๕๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๖๐,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๖๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๗๐,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๗๕,๐๐๐ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

(๒๒) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งหมื่นแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงหนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
(๒๓) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสองหมื่นแรงม้ำ
(๒๔) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สองหมื่นแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สองหมื่นแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
(๒๕) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสำมหมื่นแรงม้ำ
(๒๖) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สำมหมื่นแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สำมหมื่นแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
(๒๗) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
แต่ไม่ถึงสี่หมื่นแรงม้ำ
(๒๘) ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน
ที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่สี่หมื่นแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สี่หมื่นแรงม้ำขึ้นไป
(๒๙) กำรอนุญำตให้ขยำยโรงงำนให้ใช้อัตรำ
ตำมที่กำหนดใน (๓) ถึง (๒๘)
(๓๐) ใบแทนใบอนุญำต
(๓๑) กำรโอนใบอนุญำต

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ฉบับละ

๘๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๙๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๐๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๑๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๒๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๓๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๔๕,๐๐๐ บำท

ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐๐ บำท
๑,๕๐๐ บำท

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

(๓๒) กำรแจ้งกรณีได้รับยกเว้นกำรขยำยโรงงำน
หรือกรณีลดหรือเพิ่มเครื่องจักรแต่ไม่เข้ำข่ำย
ขยำยโรงงำนหรือกำรเพิ่มเนื้อที่อำคำรโรงงำน
หรือกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนเพิ่มขึ้น
(๓๓) ใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง
(ก) บุคคลธรรมดำ
(ข) นิติบุคคล
(๓๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตตรวจสอบ
หรือรับรองให้ใช้อัตรำตำมที่กำหนดใน (๓๓)
(๓๕) ใบแทนใบอนุญำตตรวจสอบหรือรับรอง

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ครั้งละ

๑,๕๐๐ บำท

ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐ บำท
๓,๐๐๐ บำท

ฉบับละ

๑๐๐ บำท

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น กำรสมควรปรั บ ปรุ ง
ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรประกอบกิ จ กำรโรงงำน และใบอนุ ญ ำตตรวจสอบหรื อ รั บ รองให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมำตรำ ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรมมีอำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติ
ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียม โดยจะกำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยคำนึงถึงประเภท ชนิด
หรือขนำดของโรงงำนก็ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

