
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์และแบบการช าระค่าธรรมเนียมรายปตีามพระราชบัญญัตโิรงงาน  พ.ศ.  2535   

ผ่านธนาคารพาณิชย์  ที่ท าการไปรษณีย์  หรือศนูย์บรกิารช าระเงิน 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)   
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่  ๑๘  
(พ.ศ.  ๒๕๔๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  และกฎกระทรวงฉบับที่  ๒๐  
(พ.ศ.  ๒๕๕๑)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับกับการช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  2535  ของโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๒ การช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535  ผ่านธนาคารพาณิชย์  
ที่ท าการไปรษณีย์  หรือศูนย์บริการช าระเงินที่เชื่อมต่อระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
และแบบ  ดังต่อไปนี้ 

  (๒.1) ให้ขอรับแบบใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ.  2535  ตามเขตท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่  ดังนี้ 

   ๑) กรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ขอรับแบบใบแจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ได้ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยการเข้าระบบ
การช าระค่าธรรมเนียมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

    แบบใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ให้ใช้  “แบบใบแจ้งการช าระเงิน  
(Bill  Payment)”  ของระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

   ๒) กรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ๆ  ให้ขอรับแบบใบแจ้งการช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ได้ที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  กระทรวง
อุตสาหกรรม  โดยการเข้าระบบการแจ้งช าระค่าธรรมเนียมรายปีของกระทรวงอุตสาหกรรม 

    แบบใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ให้ใช้  “แบบใบแจ้งการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมโรงงาน”  ท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  (๒.๒) กรณีไม่สามารถรับแบบใบแจ้งการช าระคา่ธรรมเนียมรายปีฯ  ตาม  (๒.๑)  ได้
หรือได้รับแบบใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตาม  (๒.๑)  แล้ว  แต่เห็นว่าค่าธรรมเนียม 
ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  ให้ติดต่อขอรับแบบใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตาม  (๒.๑)  
หรือตรวจสอบความถูกต้องได้ที่หน่วยงาน  ดังต่อไปนี้ 

   ๑) กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
   ๒) ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด  กรณีโรงงานตั้งอยู่ในเขต 

จังหวัดอื่น ๆ 
  (๒.๓) น าแบบใบแจ้งการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตาม  (๒.๑)  หรือ  (๒.๒)  

แล้วแต่กรณีไปขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ณ  สถานที่หรือผ่านช่องทางอื่นของสถานที่นั้น  ดังนี้ 
   1) ธนาคารพาณิชย์  หรือช าระผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  (ATM)   

ของธนาคารพาณิชย์  หรือช าระผ่านโปรแกรมการช าระเงิน  (Application)  ของธนาคารพาณิชย์ 
   2) ที่ท าการไปรษณีย์  หรือช าระผ่านโปรแกรมการช าระเงิน  (Application)  

ของที่ท าการไปรษณีย์   
   ๓) ศูนย์บริการช าระเงินหรอืช าระผ่านโปรแกรมการช าระเงิน  (Application)  

ของศูนย์บริการช าระเงิน 
ข้อ 3 การขอช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตาม  (๒.๓)  จะต้องขอช าระไม่เกินเวลา  ๒๓.๐๐  น.  

ของวันที่ครบก าหนดช าระค่าธรรมเนียมรายปีในคราวนั้น  หากเกินก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 
ต้องด าเนินการตามข้อ  ๒  ใหม่  โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปีพร้อมกับเสียเงินเพ่ิมร้อยละห้าต่อเดือน 

ข้อ 4 เมื่อหน่วยงานตาม  (๒.๓)  ได้รับช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  แล้วให้ถือว่าการช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตาม  (๒.๓)  เป็นการช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน   
พ.ศ.  2535  ต่อทางราชการแล้ว 

ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.  2535   
ให้ถือว่าหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตามข้อ  ๒  เป็นหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมรายปี
ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  และเป็นหลักฐานการรับช าระค่าธรรมเนียมรายปีของทางราชการ 

ข้อ 6 เมื่อได้มีการช าระค่าธรรมเนียมรายปีฯ  ตามข้อ  ๒  เรียบร้อยแล้ว  กรณีที่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานประสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินต่างหากนอกเหนือจากหลักฐานตามข้อ  5  ให้ขอรับ 
ผ่านช่องทางหรือสถานที่  ดังนี้ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒



  (6.๑) กรณีโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่  
http://epayment.cgd.go.th 

  (6.๒) กรณีโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น  ให้ขอรับได้ที่ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ในท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่  หรือช่องทางอื่นที่ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ทองชัย  ชวลติพิเชฐ 
อธิบดีกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๕๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ตุลาคม   ๒๕๖๒



แบบใบแจ้งการชําระเงินค่าธรรมเนียมโรงงาน 
ท้ายประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบการชําระค่าธรรมเนียมรายปี 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผา่นธนาคารพาณิชย์ ที่ทําการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชําระเงิน 
 

 


