เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม
วาดวยการแจงและการรับแจงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใบแจงและใบรับแจงตามกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายป
ให แ ก ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานซึ่ง นํ า ของเสี ย หรื อ วั ส ดุ เ หลื อ ใช จากการประกอบกิ จ การโรงงาน
มาใชประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบ
กิจการโรงงานซึ่งนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๓
ออกตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมวาดวยการแจงและการรับแจง
ยกเวน ค าธรรมเนียมรายปใ หแ ก ผูประกอบกิจ การโรงงานซึ่ง นําของเสีย หรือ วัสดุ เหลื อ ใช จากการ
ประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ผู ป ระกอบกิ จ การโรงงานที่ ป ระสงค จ ะขอยกเว น ค า ธรรมเนี ย มรายป ใ ห แ จ ง
ตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและรายละเอียดที่ระบุไวในแบบ ย.ธ. ๑ ทายระเบียบนี้
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
หากเห็นวาเปนโรงงานตามขอ ๑ แหงกฎกระทรวงยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการ
โรงงานซึ่งนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน พ.ศ. ๒๕๕๓
ใหออกใบรับแจงเพื่อเปนหลักฐานตามแบบ ย.ธ. ๒ ทายระเบียบนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ประพัฒน วนาพิทักษ
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบ ย.ธ. ๑

ใบแจงการขอยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน
วันที่........... เดือน........................... พ.ศ. .............
ขาพเจา..........................................................อายุ..........ป สัญชาติ...........................
อยูบาน/สํานักงานเลขที่..........................ตรอก/ซอย...............................ถนน.....................................
หมูที่......... ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต...........................................................
จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย................โทรศัพท............................โทรสาร.............................
E-MAIL…………........ขอแจงการยกเวนคาธรรมเนียมรายปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
โรงงานชื่อ...........................................................................................................................................
ประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่.................................................................................................
ประกอบกิจการ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตั้งอยู ณ เลขที่...................................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................
หมูที่........ ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต................................................
จังหวัด.......................... รหัสไปรษณีย................โทรศัพท.................... โทรสาร...............................
E-MAIL……………….......................................................................................................................
โดยมีเอกสารประกอบการแจงยกเวนคาธรรมเนียมรายป ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประชาชน (กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา)
๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ระบุชื่อผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ที่ตั้งสํานักงาน วัตถุประสงคของนิติบุคคล (กรณีผขู อเปนนิติบุคคล)
๓. แผนผังแสดงกระบวนการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงาน
มาใชประโยชน
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงาน
มาใชประโยชน
๕. บัญชีเครื่องจักรทีใ่ ชในการนําของหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงาน
มาใชประโยชน
๖. เอกสารอื่น ๆ ตามที่พนักงานเจาหนาทีก่ ําหนด ................................................................
ลงชื่อ................................................................ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)

แผนผังแสดงกระบวนการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน

ลงชื่อ…....................................................................................ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)

รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน
ลําดับที่

ประเภทของเสีย
หรือวัสดุเหลือใช

รายละเอียดกระบวนการ

ปริมาณของเสีย
หรือวัสดุเหลือใช

ประโยชนที่ไดรับ

ประเมินคาใชจาย

ลงชื่อ.........................................................................................ผูประกอบกิจการโรงาน
(
)

บัญชีเครื่องจักรที่ใชในการนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน
ลําดับที่

ชื่อ ขนาด บริษัทและประเทศที่ผลิต

งานที่ใช

กําลังเครื่องจักรตอเครื่อง
แรงมา

แรงมาเปรียบเทียบ

จํานวน
เครื่องจักร

รวมกําลัง
เครื่องจักร

หมายเหตุ

ลงชื่อ…....................................................................................ผูประกอบกิจการโรงงาน
(
)

แบบ ย.ธ. ๒

ใบรับแจงการขอยกเวนคาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงาน
ซึ่งนําของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน
เลขที่ .............

กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ ......... เดือน ................................. พ.ศ. .............

ใบรับแจงนี้ออกใหเพื่อแสดงวา ........................................................................................
อายุ .......... ป สัญชาติ ..................... อยูบาน/สํานักงานเลขที่ .....................ตรอก/ซอย .............................
ถนน ................................................. หมูที่ ......... ตําบล/แขวง .................... อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ...................โทรศัพท ..................... โทรสาร .................
ชื่อโรงงาน .............................................................. ทะเบียนโรงงาน................................
ตั้งอยูเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย .............................................. ถนน ...............................................
หมูที่ ......... ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย ................โทรศัพท ......................... โทรสาร .......................................................................
ไดรับยกเวนคาธรรมเนียมรายปเปนระยะเวลาหาป
ทั้งนี้ ผูประกอบกิจการโรงงานตองแสดงใบรับแจงนี้ตอพนักงานเจาหนาที่ในวันที่
ตองชําระคาธรรมเนียมรายปของทุกป
ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบภายหลังวา ผูประกอบกิจการโรงงานไมไดนํา
ของเสียหรือวัสดุเหลือใชจากการประกอบกิจการโรงงานมาใชประโยชน จะถูกเพิกถอนใบรับแจง
และสิทธิไดรับยกเวนคาธรรมเนียมรายปเปนอันระงับไปตัง้ แตวันที่ถูกเพิกถอนใบรับแจง

ลงชื่อ

ผูรับแจง
)

(
พนักงานเจาหนาที่

