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กฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมรำยปีสำหรับผู้ประกอบกิจกำร
โรงงำนจำพวกที่ ๒ และโรงงำนจำพวกที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมำตรำ ๔๓ วรรคหนึ่ง
แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๒ ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ ๒ หรือโรงงำนจำพวกที่ ๓ ต้องชำระค่ำธรรมเนียม
รำยปีตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนตำมที่ได้แจ้งไว้ และต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อไปทุกปี
เมื่อถึงวันครบกำหนดวันเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวในปีถัดไป
กำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมวรรคหนึ่ง สำหรับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนในเขตประกอบกำร
อุ ต สำหกรรมตำมมำตรำ ๓๐ ภำยหลั งวันที่ กฎกระทรวงที่อ อกตำมควำมในมำตรำ ๗ ใช้บังคับ
ให้ถือวันเริ่มประกอบกิจกำรตำมที่เป็นจริง
ให้โรงงำนที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
ข้อ ๓ ในกำรชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนนำใบรับแจ้งกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำน หรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน แล้วแต่กรณี ไปแสดงด้วย ยกเว้นโรงงำนที่ตั้ง
อยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมมำตรำ ๓๐ และโรงงำนที่ชำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนสถำนที่
ตำมข้อ ๔ วรรคสอง
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี ณ สถำนที่ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
เว้นแต่ประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่กระทรวงอุตสำหกรรมได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่กรุงเทพมหำนคร
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ให้ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อกรุงเทพมหำนคร
(๒) โรงงำนในเขตจั งหวัด อื่ น นอกจำกเขตกรุง เทพมหำนคร ให้ ช ำระค่ ำธรรมเนีย มรำยปี
ต่ อ ส ำนั กงำนอุต สำหกรรมจั งหวัด ที่โ รงงำนตั้งอยู่ เว้ น แต่ประเภทหรื อชนิด ของโรงงำนที่กระทรวง
อุตสำหกรรมได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม
ให้ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงงำนตั้งอยู่
กรณี ผู้ ป ระกอบกิ จ กำรโรงงำนประสงค์ จ ะช ำระค่ ำ ธรรมเนี ย มรำยปี ผ่ ำ นธนำคำรพำณิ ช ย์
ที่ทำกำรไปรษณีย์ หรือศูนย์บริกำรชำระเงินที่เชื่อมต่อระบบสัญญำณคอมพิวเตอร์เข้ำกับระบบเครือข่ำย
คอมพิ ว เตอร์ ข องกรมโรงงำนอุ ต สำหกรรม ส ำนั ก งำนอุ ต สำหกรรมจั ง หวั ด หรื อ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ให้ชำระค่ำธรรมเนียมรำยปีผ่ำนสถำนที่ดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และแบบที่
อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมประกำศกำหนด
ข้อ ๕ ให้กำหนดค่ำธรรมเนียมรำยปี ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ไม่ใช้
เครื่องจักร
ปีละ
๓๐๐ บำท
(๒) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรไม่ถึงห้ำสิบแรงม้ำ
ปีละ
๔๕๐ บำท
(๓) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำแต่ไม่ถึง
หนึ่งร้อยแรงม้ำ
ปีละ
๙๐๐ บำท
(๔) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สองร้อยแรงม้ำ
ปีละ
๑,๕๐๐ บำท
(๕) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สำมร้อยแรงม้ำ
ปีละ
๒,๑๐๐ บำท
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(๖) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สี่ร้อยแรงม้ำ
(๗) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
ห้ำร้อยแรงม้ำ
(๘) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
หกร้อยแรงม้ำ
(๙) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่หกร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่หกร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
เจ็ดร้อยแรงม้ำ
(๑๐) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่เจ็ดร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
แปดร้อยแรงม้ำ
(๑๑) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่แปดร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่แปดร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
เก้ำร้อยแรงม้ำ
(๑๒) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่เก้ำร้อยแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่เก้ำร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง
หนึ่งพันแรงม้ำ
(๑๓) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สองพันแรงม้ำ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ปีละ

๒,๗๐๐ บำท

ปีละ

๓,๖๐๐ บำท

ปีละ

๔,๕๐๐ บำท

ปีละ

๕,๔๐๐ บำท

ปีละ

๖,๖๐๐ บำท

ปีละ

๗,๘๐๐ บำท

ปีละ

๙,๐๐๐ บำท

ปีละ

๑๐,๕๐๐ บำท
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(๑๔) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สองพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สองพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สำมพันแรงม้ำ
(๑๕) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สำมพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สำมพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สี่พันแรงม้ำ
(๑๖) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สี่พันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สี่พันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
ห้ำพันแรงม้ำ
(๑๗) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
หกพันแรงม้ำ
(๑๘) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่หกพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่หกพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
เจ็ดพันแรงม้ำ
(๑๙) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่เจ็ดพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
แปดพันแรงม้ำ
(๒๐) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่แปดพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่แปดพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
เก้ำพันแรงม้ำ
(๒๑) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่เก้ำพันแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่เก้ำพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง
หนึ่งหมื่นแรงม้ำ

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ปีละ

๑๒,๐๐๐ บำท

ปีละ

๑๓,๕๐๐ บำท

ปีละ

๑๕,๐๐๐ บำท

ปีละ

๑๖,๕๐๐ บำท

ปีละ

๑๘,๐๐๐ บำท

ปีละ

๑๙,๕๐๐ บำท

ปีละ

๒๑,๐๐๐ บำท

ปีละ

๒๒,๕๐๐ บำท
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๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

(๒๒) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งหมื่นแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นแรงม้ำแต่ไม่ถึง
หนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
ปีละ
๒๕,๕๐๐ บำท
(๒๓) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้ำพัน
แรงม้ำแต่ไม่ถึงสองหมื่นแรงม้ำ
ปีละ
๒๘,๕๐๐ บำท
(๒๔) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สองหมื่นแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สองหมื่นแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
ปีละ
๓๑,๕๐๐ บำท
(๒๕) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สองหมื่นห้ำพัน
แรงม้ำแต่ไม่ถึงสำมหมื่นแรงม้ำ
ปีละ
๓๔,๕๐๐ บำท
(๒๖) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สำมหมื่นแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สำมหมื่นแรงม้ำแต่ไม่ถึง
สำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
ปีละ
๓๗,๕๐๐ บำท
(๒๗) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ
หรือกำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สำมหมื่นห้ำพัน
แรงม้ำแต่ไม่ถึงสี่หมื่นแรงม้ำ
ปีละ
๔๐,๕๐๐ บำท
(๒๘) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้
เครื่องจักรตั้งแต่สี่หมื่นแรงม้ำหรือกำลัง
เทียบเท่ำตั้งแต่สี่หมื่นแรงม้ำขึ้นไป
ปีละ
๔๓,๕๐๐ บำท
ข้อ ๖ อัตรำค่ำธรรมเนียมรำยปี ให้ถือตำมสภำพของโรงงำนที่เป็นอยู่ในวันที่ต้องชำระเป็นเกณฑ์
สำหรับกำรต้องเสียค่ำธรรมเนียม
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุริยะ จึงรุง่ เรืองกิจ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๖๒ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธีกำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมรำยปีสำหรับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ ๒ และโรงงำนจำพวกที่ ๓
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติ
โรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมำตรำ ๖ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมำตรำ ๔๓
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม
มี อ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ ำ ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต รำท้ ำ ยพระรำชบั ญ ญั ติ ลดหรื อ ยกเว้ น
ค่ำธรรมเนียม โดยจะกำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยคำนึงถึงประเภท ชนิด หรือขนำดของ
โรงงำนก็ได้ และให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจำพวกที่ ๒ และโรงงำนจำพวกที่ ๓ ชำระค่ำธรรมเนียม
รำยปี ต ำมหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก ำร และอั ต รำที่ กำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลำที่ยั งประกอบกิจกำร
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

