
 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๒๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง  วาดวย

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขวางใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร   

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง  และนายอําเภอไทรนอย  จึงตรา

ขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง  ตั้งแตวันถัดจาก  

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง  แลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว   

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอทายขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบลคลองขวาง  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และใหใชบัญชีอัตรา

คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ไพฑูรย  ยนตอยู 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคลองขวาง 



  

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองขวาง  

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว     

(๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา     

  สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง     

  (๑.๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก     

   ก. ตั้งแต ๕ - ๒๐ ตัว ๕๐๐   

   ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐   

   ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว ๒,๐๐๐   

   ง. ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว ๕,๐๐๐   

   จ. ตั้งแต ๕๐๑ ตัว ข้ึนไป ๑๐,๐๐๐   

  (๑.๑.๒) การเลี้ยงสัตวปก     

   ก. ตั้งแต ๑๐๐ - ๕๐๐ ตัว ๕๐๐   

   ข. ตั้งแต ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐   

   ค. ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป ๒,๐๐๐   

  (๑.๑.๓) การเลี้ยงสัตวน้ํา     

   ก. พ้ืนท่ีตั้งแต ๑ ไร แตไมเกิน ๕ ไร ๕๐๐   

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร ๑,๐๐๐   

   ค. พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐ ไรข้ึนไป ๑,๕๐๐   

  (๑.๑.๔) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน     

   ก. ไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๑,๐๐๐   

   ข. เกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐   

   ค. เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป ๓,๐๐๐   

  (๑.๑.๕) การเลี้ยงแมลง ๕๐๐   

(๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม     

   ก. ตั้งแต ๕ - ๒๐ ตัว ๕๐๐   

   ข. ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐   

   ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว ๒,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

   ง. ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว ๕,๐๐๐   

    จ. ตั้งแต ๕๐๑ ตัว ข้ึนไป ๑๐,๐๐๐   

(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด     

  อันมีลักษณะทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม หรือเพ่ือ     

  ประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ     

  คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม     

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐   

    ข. พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐   

(๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ     

(๒.๑) กิจการฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย     

  การขายในตลาด และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. ไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. ใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

(๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก     

   ก. การฟอกหนังสัตว ขนสัตว ๕,๐๐๐   

    ข. การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก ๔,๐๐๐   

(๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๔,๐๐๐   

(๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน     

        - ไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๕๐๐   

        - ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

         - เกิน ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

(๒.๕) การตม การตาก การเผา เปลือกหอย เปลือกปู ยกเวน  ๔,๐๐๐   

  ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด     

(๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากเปลือกหอย     

  กระดูกสัตว เขาสัตว หนัง หนังสัตว หรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว     



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน     

        - ไมเกิน ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐   

        - ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ แรงมา ๑,๕๐๐   

         - เกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

(๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ ๕,๐๐๐   

  การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือตอพืช     

  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว     

(๒.๘) การสะสม หรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐   

(๓) กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม     

(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู     

  ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ ยกเวน     

  การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐   

   ข. พ้ืนท่ี ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐   

    ค. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐   

(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา     

  ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. การผลิต การหมัก ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐   

   ข. การผลิต การหมัก เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐   

    ค. การสะสม ๑,๐๐๐   

(๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ๑,๐๐๐   

  ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๓.๕) การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิต     

  อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย     

  การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐   

   ข. พ้ืนท่ี ๑๐๑ - ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐   

    ค. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐   

(๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน     

  ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด     

  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๑,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

(๓.๗) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก๋ียมอ๋ี     

  ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐   

(๓.๘) การผลิตแบะแซ ๑,๐๐๐   

(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ     

  ยกเวน เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

(๓.๑๑) การแกะ การลางน้ําสัตว ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการ ๑,๐๐๐   

  หองเย็น ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

    



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ     

  

บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐,๐๐๐   

(๓.๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

(๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู     

  ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐   

(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๓,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๔,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๘,๐๐๐   

(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ยกเวน การผลิตเพ่ืออุปโภคบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน     

  ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงกัน     

  ยกเวน เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร     

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐   

    ข. พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑๐,๐๐๐   

(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร     

  และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๓,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลัง ตั้งแต ๕ แรงมาข้ึนไป ๕,๐๐๐   

(๔) กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง     

  ผลิตภัณฑชําระลาง     

(๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๕,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

   ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น     

  เครื่องสําอางตางๆ     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๕,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๒,๐๐๐   

(๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๔,๐๐๐   

(๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร     

(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕,๐๐๐   

    



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ๕,๐๐๐   

  ดวยเครื่องจักร     

(๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๕,๐๐๐   

      ๒๕ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๕ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๕.๕) การผลิตยาสูบ     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว ดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

(๕.๗) การผลิต การสะสมปุย ยกเวนเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน     

   ก. การผลิต ๑๐,๐๐๐   

    ข. การสะสม ตั้งแต ๕๐ ตัน ข้ึนไป ๓,๐๐๐   

(๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๕.๙) การตาก การสะสม หรือขนถายมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ๕,๐๐๐   

(๖) กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร     

(๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ๒,๐๐๐   

      ไมเกิน ๒๐ แรงมา     

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

       แตไมเกิน ๕๐ แรงมา     



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

(๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ๑๐,๐๐๐   

  ยกเวน กิจการในขอ (๖.๑)     

(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด     

  โลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ (๖.๑)     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกัน ๑,๐๐๐   

      ไมเกิน ๕ แรงมา     

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๒๐ แรงมา     

   ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๕๐ แรงมา     

    ง. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิกเกิล ๑๐,๐๐๐   

  หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการในขอ (๖.๑)     

(๖.๕) การขัด การลางโลหะ ดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน ๕,๐๐๐   

  กิจการในขอ (๖.๑)     

(๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร     

   ก. การทําเหมืองแร ๕,๐๐๐   

    ข. การสะสม การแยก คัดเลือก หรือการลางแร ๕,๐๐๐   

(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล     

(๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม     

  ยานยนต       

   ก. การตอ การประกอบยานยนต ๕,๐๐๐   

   ข. การเคาะ การปะผุ การพนสี     

      - พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐   

      - พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐   

    

 

 



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

    ตอป (บาท)  

(๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว     

  บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ     

  ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย     

   ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๐๐๐   

   ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓,๐๐๐   

      ๔๐๐ ตารางเมตร     

   ค. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔,๐๐๐   

      ๘๐๐ ตารางเมตร     

    ง. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๘๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐   

(๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐   

(๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่     

   ก. การผลิต ๓,๐๐๐   

    ข. การซอม การอัดแบตเตอรี่ ๑,๐๐๐   

(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง     

   ก. รถจักรยาน รถจักรยานยนต ๕๐๐   

    ข. รถยนต เครื่องจักร เครื่องจักรกล ๑,๐๐๐   

(๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช ๑,๐๐๐   

(๘) กิจการท่ีเกี่ยวกับไม     

(๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ ๕,๐๐๐   

(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การใส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว     

  หรือการตัดไม ดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๘.๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน      

  การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย     



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

    ตอป (บาท)  

  ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐  

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๓,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๘.๔) การอบไม   ๒,๐๐๐   

(๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

(๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน ดวยกระดาษ     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

(๘.๗) การผลิตกระดาษตางๆ ๔,๐๐๐   

(๘.๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน ยกเวน เพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน     

   ก. การเผาถาน ๒,๐๐๐   

    ข. การสะสม ๑,๐๐๐   

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ     

(๙.๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล     

  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     

   ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐   

   ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐   

      ๑๐๐ ตารางเมตร     

   ค. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓,๐๐๐   

      ๒๐๐ ตารางเมตร     

   ง. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๔,๐๐๐   

(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ (๙.๑)     

  หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     

  (๙.๒.๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด     

   ก. มีจํานวนหองไมเกิน ๓๐ หอง ๕,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

    ข. มีจํานวนหองเกิน ๓๐ หอง ๑๐,๐๐๐   

  (๙.๒.๒) การประกอบกิจการนวดแผนโบราณ หรือนวดแผนไทย     

  

นวดฝาเทา หรือนวดอ่ืนๆ เวนแตเปนการใหบริการในขอ (๙.๑) หรือ

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     

   ก. มีจํานวนเตียงนวดไมเกิน ๒๐ เตียง ๒,๐๐๐   

   ข. มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๒๐ เตียง แตไมเกิน ๓๐ เตียง ๔,๐๐๐   

   ค. มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๓๐ เตียง แตไมเกิน ๔๐ เตียง ๘,๐๐๐   

    ง. มีจํานวนเตียงนวดเกิน ๔๐ เตียง ๑๐,๐๐๐   

(๙.๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต ๒,๐๐๐   

  

เปนการใหบริการในขอ (๙.๑) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล     

(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน     

   ก. มีจํานวนหองไมเกิน ๑๐๐ หอง ๕,๐๐๐   

    ข. มีจํานวนหองเกิน ๑๐๐ หอง ๑๐,๐๐๐   

(๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา     

  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน     

   ก. จํานวนหองไมเกิน ๒๐ หอง ๑,๐๐๐   

   ข. จํานวนหองตั้งแต ๒๑ - ๕๐ หอง ๒,๐๐๐   

    ค. จํานวนหองเกิน ๕๐ หอง ๓,๐๐๐   

(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๒,๐๐๐   

(๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ     

  หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน     

   ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐   

   ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐   

      ๑๐๐ ตารางเมตร     

   ค. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓,๐๐๐   

      ๒๐๐ ตารางเมตร     

    ง. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐   

  เวนแตเปนการใหบริการในขอ (๙.๑)     

(๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืนๆ 

ในทํานองเดียวกัน 

๒,๐๐๐ 

  

(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายเวชกรรม     

   ก. พ้ืนท่ีการประกอบการไมเกิน ๒๕ ตารางเมตร ๒๐๐   

   ข. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๒๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๓๐๐   

      ๕๐ ตารางเมตร     

   ค. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐   

      ๑๐๐ ตารางเมตร     

    ง. พ้ืนท่ีการประกอบการเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐   

(๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม ๒,๐๐๐   

  ทางโภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย     

  หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตเปนการใหบริการในขอ (๙.๑) หรือในสถาน     

  พยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล     

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกมส ๒,๐๐๐   

(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๒,๐๐๐   

(๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทยการสาธารณสุข ๓,๐๐๐   

  วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม     

(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอ่ืน ๕๐๐   

(๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน ๒,๐๐๐   

(๙.๑๗) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน ๒,๐๐๐   

(๑๐) กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ     

(๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผา ดวยเครื่องจักร หรือการทอผา ๑๐,๐๐๐   

  ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป     

(๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๑,๐๐๐   

(๑๐.๓) การปนฝาย หรือนุน ดวยเครื่องจักร ๒,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

   

ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไม  

   เกิน ๑๐๐ แรงมา 

๕,๐๐๐ 

  

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑๐๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป     

   ก. โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต ๕ - ๒๐ เครื่อง ๑,๕๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน ๒๐ เครื่อง ๓,๐๐๐   

(๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผา ดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

   

ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แต       

   ไมเกิน ๒๐ แรงมา 

๒,๐๐๐ 

  

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๑๐.๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ๕,๐๐๐   

(๑๑) กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ยกเวนการผลิตเพ่ือการ     

  อุปโภคในครัวเรือน     

    ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

(๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหิน ดวยเครื่องจักร ๔,๐๐๐   

(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

   ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา     



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

   ง. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๕๐๐ แรงมา     

   จ. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐๐ แรงมา ๘,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๑,๐๐๐ แรงมา     

    ฉ. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

   ก. การสะสม ๕,๐๐๐   

    ข. การผสม ๑๐,๐๐๐   

(๑๑.๕) การเจียระไน เพชร พลอย หินกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหิน เปนสิ่งของตางๆ     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๔,๐๐๐   

(๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๔,๐๐๐   

(๑๑.๘) การผลิต ผลิตภัณฑตางๆ ท่ีมี แรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม      

  เชนผาเบรค ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน      

 ทอน้ํา เปนตน   

    ก. การผลิตผาเบรค ผาคลัช ๑,๐๐๐   

   ข. การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ๓,๐๐๐   

       ทอน้ํา เปนตน     

(๑๑.๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐   

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๒,๐๐๐    

 



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๑๑.๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕,๐๐๐   

(๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี     

(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง     

  สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย     

   ก. การผลิต ๑๐,๐๐๐   

    ข. การบรรจุ การสะสม ๕,๐๐๐   

   ค. การขนสง     

        - ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐   

         - เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๓,๐๐๐   

(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ     

   ก. การผลิต ๕,๐๐๐   

   ข. การบรรจุ การสะสม     

        - กาซบรรจุถัง ๓,๐๐๐   

        - ปมกาซ ๕,๐๐๐   

   ค. การขนสง     

        - ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐   

         - เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๓,๐๐๐   

(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสง น้ํามันปโตรเลียม     

  หรือผลิตภัณฑน้ํามันปโตรเลียมตางๆ     

  (๑๒.๓.๑) การผลิต การกลั่น การบรรจุ ๑๐,๐๐๐   

  (๑๒.๓.๒) การสะสม     

   ก. การสะสมแบบปมหลอด ๕๐๐   

   ข. การสะสมไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร แบบมีหัวจาย ๑,๐๐๐   

      น้ํามันปโตรเลี่ยม   

   ค. การสะสมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร แบบมีหัวจายน้ํามันปโตรเลี่ยม ๑๐,๐๐๐   

   ง. การสะสมในรูปแบบคลังน้ํามันปโตรเลี่ยม ๑๐,๐๐๐   

  

 

   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

  (๑๒.๓.๓) การขนสง     

   ก. ไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร ๒,๐๐๐   

    ข. เกิน ๕,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป ๓,๐๐๐   

(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก     

   ก. การผลิต ๕,๐๐๐   

    ข. การสะสม การขนสง ๒,๐๐๐   

(๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการในขอ (๗.๑)     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๒,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๓,๐๐๐   

(๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด     

  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕๐ แรงมา ๒,๐๐๐   

   ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา ๓,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา     

   ง. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๕๐๐ แรงมา     

   จ. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐๐ แรงมา ๘,๐๐๐   

      แตไมเกิน ๑,๐๐๐ แรงมา     

    ฉ. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๑๒.๗) การโม การบดชัน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

(๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๓,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๕,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร     

   ก. การผลิต ๔,๐๐๐   

   ข. การลางฟลมรูปถาย ๑,๐๐๐   

    ค. การลางฟลมภาพยนตร ๓,๐๐๐   

(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท     

  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕,๐๐๐   

(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๕,๐๐๐   

(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมี อันเปนสวน     

  ประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง     

   ก. การผลิต ๑๐,๐๐๐   

   ข. การสะสม ๕,๐๐๐   

    ค. การขนสง ๒,๐๐๐   

(๑๒.๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช หรือ     

  พาหะนําโรค ยกเวนเพ่ือใชในครัวเรือน     

   ก. การผลิต ๑๐,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

   ข. การบรรจุ การสะสม ๕,๐๐๐   

   ค. การขนสง ๓,๐๐๐   

(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ยกเวน การผลิตเพ่ืออุปโภค     

  ในครัวเรือน     

   ก. การผลิต     

       - โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

      - โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๘,๐๐๐   

        แตไมเกิน ๕๐ แรงมา     

      - โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา ๑๐,๐๐๐   

   ข. การบรรจุ ๓,๐๐๐   

    ค. การสะสม ๑,๐๐๐   

(๑๓) กิจการอ่ืนๆ     

(๑๓.๑) การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๓,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเลคทรอนิคส เครื่องใชไฟฟา     

  อุปกรณอิเลคทรอนิคส อุปกรณไฟฟา     

   ก. การผลิต ๑๐,๐๐๐   

   ข. การซอม     

      - พ้ืนท่ีไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐   

      - พ้ืนท่ีเกิน ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐   

      - พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐   

(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐   

(๑๓.๔) การพิมพแบบพิมพ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร     

   ก. การพิมพแบบ พิมพเขียว ๒,๐๐๐   

    ข. การถายเอกสาร ๑,๐๐๐   



  

ลําดับท่ี ประเภทกิจการ อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

      ตอป (บาท)   

(๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช     

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐   

    ข. พ้ืนท่ีเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐   

   ค. พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕,๐๐๐   

   ง. พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑ ไร ๘,๐๐๐   

    จ. พ้ืนท่ีเกิน ๑ ไรข้ึนไป ๑๐,๐๐๐   

(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา     

   ก. พ้ืนท่ีไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๓,๐๐๐   

   ข. พ้ืนท่ีเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕,๐๐๐   

      ๑,๐๐๐ ตารางเมตร     

    ค. พ้ืนท่ีเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ๑๐,๐๐๐   

(๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว     

   ก. โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐   

    ข. โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐   

(๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

   ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๔,๐๐๐   

(๑๓.๙) การกอสราง     

   ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐   

   ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๓,๐๐๐   

      ๒๐ แรงมา     

    ค. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ๕,๐๐๐   

(๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา ๓,๐๐๐   

 


