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กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ. ๒๕๔๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖   และมาตรา   ๔๓   แหงพระราชบัญญั ติโรงงาน   
พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหยกเลิกความในขอ  ๓  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่ ๘  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๔)  
ออกตามความในพระราชบัญญติัโรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๓  ใหผูประกอบกิจการโรงงานชําระคาธรรมเนียมรายป  ณ  สถานที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหชําระคาธรรมเนียมรายปตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

เวนแตประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดถายโอนภารกิจใหแกกรุงเทพมหานคร
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ใหชําระคาธรรมเนียมรายปตอกรุงเทพมหานคร 

(๒) โรงงานในเขตจังหวัดอื่นนอกจากเขตกรุงเทพมหานคร  ใหชําระคาธรรมเนียมรายปตอ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานต้ังอยู  เวนแตประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กระทรวง
อุตสาหกรรมไดถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ใหชําระคาธรรมเนียมรายปตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โรงงานต้ังอยู 

กรณีผูประกอบกิจการโรงงานประสงคจะชําระคาธรรมเนียมรายปผานธนาคารพาณิชย 
ที่เชื่อมตอระบบสัญญาณคอมพิวเตอรเขากับระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี ใหชําระคาธรรมเนียม 
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รายปตอธนาคารพาณิชยดังกลาวตามหลักเกณฑและแบบที่อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด” 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   เนื่องจากกฎกระทรวง   ฉบับท่ี ๘   
(พ.ศ. ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี  ๑๔  (พ.ศ. ๒๕๔๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหโรงงาน 
ท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครชําระคาธรรมเนียมรายปตอกรมโรงงานอุตสาหกรรม   และใหโรงงาน 
ท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดอ่ืน  ๆ  ชําระคาธรรมเนียมรายปตอสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  และโดยที่ 
แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดใหถายโอน 
ภารกิจในการกํากับดูแลโรงงานแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ดังนั้น   เพ่ือใหสอดคลองกับการ  
ถายโอนภารกิจดังกลาว  สมควรกําหนดใหโรงงานที่มีการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ชําระคาธรรมเนียมรายปตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีรับการถายโอนภารกิจนั้น   จึ งจํา เปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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