
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดคำ่ธรรมเนียมรำยปสี ำหรบัผู้ประกอบกิจกำร 
โรงงำนจ ำพวกที่  ๒  และโรงงำนจ ำพวกที ่ ๓ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน  (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 ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่  ๒  หรือโรงงำนจ ำพวกที่  ๓  ต้องช ำระค่ำธรรมเนียม

รำยปีตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนตำมที่ได้แจ้งไว้   และต้องช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อไปทุกปี
เมื่อถึงวันครบก ำหนดวันเริ่มประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวในปีถัดไป   

กำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีตำมวรรคหนึ่ง  ส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนในเขตประกอบกำร 
อุตสำหกรรมตำมมำตรำ  ๓๐  ภำยหลังวันที่กฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ  ๗  ใช้บังคับ   
ให้ถือวันเริ่มประกอบกิจกำรตำมที่เป็นจริง 

ให้โรงงำนที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย  ได้รับยกเว้นไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี 

ข้อ ๓ ในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี  ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนน ำใบรับแจ้งกำรประกอบ
กิจกำรโรงงำน  หรือใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน  แล้วแต่กรณี  ไปแสดงด้วย  ยกเว้นโรงงำนที่ตั้ง
อยู่ในเขตประกอบกำรอุตสำหกรรมตำมมำตรำ  ๓๐  และโรงงำนที่ช ำระค่ำธรรมเนียมผ่ำนสถำนที่ 
ตำมข้อ  ๔  วรรคสอง   

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี  ณ  สถำนที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร  ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  

เว้นแต่ประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่กระทรวงอุตสำหกรรมได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่กรุงเทพมหำนคร  
ตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม  ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อกรุงเทพมหำนคร 

(๒) โรงงำนในเขตจังหวัดอื่นนอกจำกเขตกรุงเทพมหำนคร  ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี 
ต่อส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดที่โรงงำนตั้งอยู่   เว้นแต่ประเภทหรือชนิดของโรงงำนที่กระทรวง 
อุตสำหกรรมได้ถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม   
ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงงำนตั้งอยู่ 

กรณีผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนประสงค์จะช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีผ่ำนธนำคำรพำณิชย์    
ที่ท ำกำรไปรษณีย์  หรือศูนย์บริกำรช ำระเงินที่เชื่อมต่อระบบสัญญำณคอมพิวเตอร์เข้ำกับระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรม  ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด  หรือองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  ให้ช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปีผ่ำนสถำนที่ดังกล่ำวตำมหลักเกณฑ์และแบบที่
อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมประกำศก ำหนด 

ข้อ ๕ ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมรำยปี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ไม่ใช้  
 เครื่องจักร  ปีละ   ๓๐๐ บำท 
(๒) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้  
 เครื่องจักรไม่ถึงห้ำสิบแรงม้ำ   ปีละ   ๔๕๐ บำท 
(๓) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำสิบแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 หนึ่งร้อยแรงม้ำ ปีละ ๙๐๐ บำท 
(๔) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง    
 เทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สองร้อยแรงม้ำ  ปีละ ๑,๕๐๐ บำท 
(๕) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง    
 เทียบเท่ำตั้งแต่สองร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สำมร้อยแรงม้ำ ปีละ   ๒,๑๐๐ บำท 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๖) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สำมร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สี่ร้อยแรงม้ำ    ปีละ   ๒,๗๐๐ บำท 
(๗) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สี่ร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 ห้ำร้อยแรงม้ำ  ปีละ ๓,๖๐๐ บำท 
(๘) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 หกร้อยแรงม้ำ  ปีละ ๔,๕๐๐ บำท 
(๙) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่หกร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่หกร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 เจ็ดร้อยแรงม้ำ  ปีละ ๕,๔๐๐ บำท 

(๑๐) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่เจ็ดร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 แปดร้อยแรงม้ำ ปีละ ๖,๖๐๐ บำท 
(๑๑) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่แปดร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่แปดร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 เก้ำร้อยแรงม้ำ  ปีละ ๗,๘๐๐ บำท 
(๑๒) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่เก้ำร้อยแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่เก้ำร้อยแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 หนึ่งพันแรงม้ำ  ปีละ ๙,๐๐๐ บำท 
(๑๓) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สองพันแรงม้ำ  ปีละ ๑๐,๕๐๐ บำท 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๑๔) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สองพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สองพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สำมพันแรงม้ำ  ปีละ   ๑๒,๐๐๐ บำท 
(๑๕) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้  
 เครื่องจักรตั้งแต่สำมพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สำมพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สี่พันแรงม้ำ  ปีละ   ๑๓,๕๐๐ บำท 
(๑๖) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สี่พันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สี่พันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 ห้ำพันแรงม้ำ  ปีละ   ๑๕,๐๐๐ บำท 
(๑๗) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้  
 เครื่องจักรตั้งแต่ห้ำพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่ห้ำพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 หกพันแรงม้ำ  ปีละ   ๑๖,๕๐๐ บำท 
(๑๘) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช ้
 เครื่องจักรตั้งแต่หกพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่หกพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 เจ็ดพันแรงม้ำ  ปีละ   ๑๘,๐๐๐ บำท 
(๑๙) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่เจ็ดพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่เจ็ดพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 แปดพันแรงม้ำ  ปีละ   ๑๙,๕๐๐ บำท 
(๒๐) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่แปดพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่แปดพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 เก้ำพันแรงม้ำ  ปีละ   ๒๑,๐๐๐ บำท 
(๒๑) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่เก้ำพันแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่เก้ำพันแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 หนึ่งหมื่นแรงม้ำ ปีละ   ๒๒,๕๐๐ บำท 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๒๒) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้   
 เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งหมื่นแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 หนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ ปีละ   ๒๕,๕๐๐ บำท 
(๒๓) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้   
 เครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้ำพันแรงม้ำ 
 หรือก ำลังเทียบเท่ำตั้งแต่หนึ่งหมื่นห้ำพัน 
 แรงม้ำแต่ไม่ถึงสองหมื่นแรงม้ำ ปีละ     ๒๘,๕๐๐ บำท 
(๒๔) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้   
 เครื่องจักรตั้งแต่สองหมื่นแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สองหมื่นแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ ปีละ ๓๑,๕๐๐ บำท 

(๒๕) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สองหมื่นห้ำพันแรงม้ำ 
 หรือก ำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สองหมื่นห้ำพัน 
 แรงม้ำแต่ไม่ถึงสำมหมื่นแรงม้ำ ปีละ   ๓๔,๕๐๐ บำท 
(๒๖) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สำมหมื่นแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สำมหมื่นแรงม้ำแต่ไม่ถึง 
 สำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ ปีละ   ๓๗,๕๐๐ บำท 
(๒๗) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้  
 เครื่องจักรตั้งแต่สำมหมื่นห้ำพันแรงม้ำ 
 หรือก ำลังเทียบเท่ำตั้งแต่สำมหมื่นห้ำพัน 
 แรงม้ำแต่ไม่ถึงสี่หมื่นแรงม้ำ ปีละ   ๔๐,๕๐๐ บำท 
(๒๘) ค่ำธรรมเนียมประกอบกิจกำรโรงงำนที่ใช้ 
 เครื่องจักรตั้งแต่สี่หมื่นแรงม้ำหรือก ำลัง 
 เทียบเท่ำตั้งแต่สี่หมื่นแรงม้ำขึ้นไป ปีละ   ๔๓,๕๐๐ บำท 
ข้อ ๖ อัตรำค่ำธรรมเนียมรำยปี  ให้ถือตำมสภำพของโรงงำนที่เป็นอยู่ในวันที่ต้องช ำระเป็นเกณฑ์  

ส ำหรับกำรต้องเสียค่ำธรรมเนียม 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  3  กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
สุริยะ  จงึรุง่เรืองกิจ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
  

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓



หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คือ  โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรงุหลักเกณฑ์  
วิธีกำร  และอัตรำค่ำธรรมเนียมรำยปีส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่  ๒  และโรงงำนจ ำพวกที่  ๓  
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กำรควบคุมกำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญัติ
โรงงำน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ซึ่งมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติโรงงำน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และมำตรำ  ๔๓  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระรำชบัญญัติโรงงำน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติ   ลดหรือยกเว้น
ค่ำธรรมเนียม  โดยจะก ำหนดค่ำธรรมเนียมให้แตกต่ำงกันโดยค ำนึงถึงประเภท  ชนิด  หรือขนำดของ
โรงงำนก็ได้  และให้ผู้ประกอบกิจกำรโรงงำนจ ำพวกที่  ๒  และโรงงำนจ ำพวกที่  ๓  ช ำระค่ำธรรมเนียม
รำยปีตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และอัตรำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงตลอดเวลำที่ยังประกอบกิจกำร   
จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๖๓


