
ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมข้อ 6 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
 

ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 

1.1 การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด   

ก. ม้า โค กระบือ เกินกว่า 5 ตัวขึ้นไป 10,000  

ข. สุกรเกินกว่า 5 ตัวขึ้นไป 10,000  

ค. แพะ แกะ เกินกว่า 10 ตัวขึ้นไป 10,000  

ง. ห่าน เป็ด ไก่ นก หรือสัตว์ปีกอ่ืนๆเกินกว่า 200 ตัวขึ้นไป 2,000  

จ. การเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 1,000  

1.2 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทำนองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการ
นั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง หรือ
ทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

2,000  

 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   

2.1 การฆ่า หรือชำแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ
ขายในตลาด 

  

ก.โดยใช้เครื่องจักร 2,500  

ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 1,500  

2.2 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 10,000  

2.3 การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 10,000  

2.4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 500  

2.5 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง 
กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก 
เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 

1,000  

2.6 การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทำอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช 
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  

ก.มีพ้ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป 4,000  

ข.มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 100-200 ตารางเมตร 3,000  

ค.มีพ้ืนที่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร 1,000  

2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 2,000  

 

 

 

 

 

 



ลำดับที่ ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด                                    
และการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

3.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ เต้าเจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ำจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 

  
 

ก.น้ำพริกแกง น้ำพริกปรุงสำเร็จ 1,000  

ข.เต้าเจี้ยว 1,000  

ค.ซีอ๊ิว 1,000  

ง.น้ำจิ้ม 1,000  

จ.ซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 3,000  

3.2 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า 
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ำ ไส้กรอก กะปิ น้ำปลา 
หอยดอง น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

1,000  

3.3 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอ่ืน 

1,000  

3.4 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

ก.การผลิตกุนเชียง  ไส้กรอก 
ข.การเคี่ยวน้ำมันหมู 
ค.อื่นๆ 

 
 

500 
500 

3,000 

 

3.5 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น   

ก.เพ่ือประกอบปรุงอาหารจำหน่ายด้วยตนเอง 1,000  

ข.เพ่ือจำหน่ายให้ผู้อื่น 3,000  

3.6 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย 
เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

  

ก.เส้นหมี่ 1,000  

ข.ขนมจีน 500  

ค.ก๋วยเตี๋ยว 1,000  

ง.เต้าหู้ 1,000  

จ.วุ้นเส้น 1,000  

ฉ.เกี๊ยมอ๋ี 1,000  

ช.เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 1,000  

3.7 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ                       
ที่คล้ายคลึงกัน 

  

ก.โดยใช้เครื่องจักร 3,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  

3.8 การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืนๆ   

ก.โดยใช้เครื่องจักร 2,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  

3.9 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำนม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ำนมสัตว์ 3,000  

3.10 
 

การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 

1,000  

 



 

ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

3.11 การผลิตไอศกรีม   

ก.โดยใช้เครื่องจักร 1,500  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  

3.12 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 1,000  

3.13 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผง
อ่ืนๆ 

2,000  

3.14 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 
น้ำส้มสายชู ข้าวหมาก น้ำตาลเมา 

10,000  

3.15 การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ   

ก.น้ำกลั่น น้ำบริโภค 3,500  

ข.น้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ 100/ตู้  
3.16 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ำแข็ง   

ก.ประเภทโรงงาน 10,000  

ข.ประเภทน้ำแข็งหลอด น้ำแข็งยูนิค 5,000  

3.17 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำจากพืช 
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

  

ก.โดยใช้เครื่องจักร 10,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  

3.18 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะ
อ่ืนใด 

  

ก.โดยใช้เครื่องจักร 10,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  

3.19 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 10,000  

3.20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ำตาล น้ำเชื่อม   

ก.น้ำตาลทราย 3,000  

ข.น้ำตาลชนิดอื่น 1,000  

3.21 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 1,000  

3.22 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ำ ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 1,000  

3.23 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร   

ก.มีกำลังไม่เกิน 1 แรงม้า 1,000  

ข.มีกำลังเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 3,000  

ค.มีกำลังเกิน 5 แรงม้า 5,000  

ง.มีกำลังเกิน 10 แรงม้า 10,000  

3.24 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 5,000  

 

 

 

 



 

ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

4.1 การผลิต โม ่บด ผสม หรือบรรจุยา 2,000  

4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง 
รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 

2,000  

4.3 การผลิต บรรจุสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี 2,000  

4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 2,000  

4.5 

 

การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ำยาทำความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์                        
ทำความสะอาดต่าง ๆ 

2,000  

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

5.1 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ำมันจากพืช 10,000  

5.2 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 5,000  

5.3 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช               
หรือแป้งอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 

3,000  

5.4 การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 3,000  

5.5 การผลิตยาสูบ   

ก.โดยใช้เครื่องจักร 10,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 5,000  

5.6 การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช   

ก.โดยใช้เครื่องจักร 1,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  

5.7 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นำไปผลิตปุ๋ย   

ก.การผลิต 10,000  

ข.การสะสม   

1.มีพ้ืนที่เกินกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป 3,000  

2.มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 100-200 ตารางเมตร 2,000  

3.มีพ้ืนที่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร 1,000  

5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 1,000  

5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสำปะหลัง ข้าวเปลือก 
อ้อย ข้าวโพด 

2,000  

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 

ด้วยโลหะหรือแร่ 
  

ก.โดยใช้เครื่องจักร 2,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  

6.2 

 

การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ 
ใบอนุญาตใน 6 (1) 

  

ก.โดยใช้เครื่องจักร 2,000  

ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  

 



ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

6.3 การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วย
เครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

  

ก.ด้วยก๊าซ 1,000  

ข.ด้วยไฟฟ้าหรือเครื่องจักร 2,000  

6.4 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการ  ที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 

2,000  

6.5 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 6 (1) 

  

ก.มีกำลังไม่เกิน 1 แรงม้า 500  

ข.มีกำลังเกิน 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000  

ค.มีกำลังเกิน 5 แรงม้า 2,000  

6.6 การทำเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 2,000  

7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

7.1 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   

ก.พ่นสีรถยนต์โดยเฉพาะ 5,000  

ข.พ่นสีเพื่อประกอบกิจการอ่ืนๆ 3,000  

7.2 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 10,000  

7.3 การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า 
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

3,000  

7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจำหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

  

ก. การซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ เรือกลไฟ 2,000  

ข. การซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์ รถจักรยานยนต์ 500  

7.5 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 3,000  

7.6 การผลิต สะสม จำหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่   

ก. การผลิต 2,000  

ข. การซ่อม 500  

ค. การอัดแบตเตอรี่ 500  

7.7 การจำหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   

ก.การประยางเชื่อมยาง   

-รถจักรยานยนต์ หรือรถสามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 500  

-รถยนต์ 1,000  

ข.การหล่อดอกยาง 5,000  

7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 2,000  

 

 

 



ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 

3,000  

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 3,000  

8.2 การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทำคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   

1. การเลื่อยไม้ การซอยไม้   

ก. โดยใช้เครื่องจักร 10,000  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 5,000  

2. การไส การเจาะ การขุดร่อง การทำค้ิว หรือการตัดไม้ด้วย 
เครื่องจักร 

1,000  

8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสำเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

1,500  

8.4 การอบไม้ 2,000  

8.5 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป   

ก. โดยใช้เครื่องจักร 500  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  

8.6 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วย
กระดาษ 

1,000  

8.7 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ   

ก. กระดาษธรรมดา 1,000  

ข. กระดาษสา 500  

8.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 500  

9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

9.1 การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว ่าด ้วยสถานพยาบาล  หร ือในสถานประกอบการ                    
เพ่ือสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

1,000 
 

 

9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 3,000  

9.3 การประกอบกิจการนวดเพื ่อส ุขภาพ เว ้นแต่เป ็นการให้บร ิการ            
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว ่ าด ้วยสถานพยาบาล  หร ือใน           
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ       
เพ่ือสุขภาพ 

500 
 

 

9.4 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น
การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือ
ใ น ส ถ า น ป ร ะก อบ ก า ร เ พ ื ่ อ ส ุ ข ภ า พต า ม ก ฎ ห ม า ย ว ่ า ด ้ ว ย                                    
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2,000  

 

 

 

 



ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักท่ีมิใช่โรงแรมที่จัดไว้                        
เพ่ือให้บริการพักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใด                            
โดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

  

ก. มีห้องพักตั้งแต่ 1-10 ห้อง 3,000  

ข. มีห้องพักเกินกว่า 10 ห้องขึ้นไป 5,000  

9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า 
หรือกิจการอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

  

ก. มีห้องพักตั้งแต่ 1-10 ห้อง 500  

ข. มีห้องพักเกินกว่า 10-20 ห้อง 1,000  

ค. มีห้องพักเกินกว่า 20 ห้อง ขึ้นไป 3,000  

9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 3,000  

9.8 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโกเทก                   
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 

3,000  

9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน          
เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ 9 (1) 

3,000  

9.10 การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ 
ในทำนองเดียวกัน 

4,000  

9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมาย  
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

  

1. สถานที่แต่งผม-เสริมสวย   

ก. สถานที่ปรับอากาศ เก้าอ้ีละหรือเครื่องตัดผม/อบผมละ 500  

ข. สถานที่ไม่ปรับอากาศ เก้าอ้ีละหรือเครื่องตัดผม/อบผมละ 300  

2. ช่างตัดแต่งผม-เสริมสวย 200  

9.12 การประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย                           1,000  

9.13 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก 5,000  

9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 3,000  

9.15 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500  

9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000  

9.17 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 

3,000  

9.18 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 3,000  

9.19 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 500  

9.20 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ                                                                1,000  

9.21 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก
สัตว์ชั่วคราว 

500  

9.22 การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้า หรือลานจอดรถ
หัวลากตู้บรรจุสินค้า 

15,000  

 

 



ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

10.1 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก   

ก. กี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ถึง 10 กี ่ 800  

ข. กี่กระตุกตั้งแต่เกินกว่า 10 กี่ ขึ้นไป 1,000  

ค. การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 3,000  

10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 1,000  

10.3 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 1,000  

10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร   

ก. การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 2,000  

ข. การทอเสื่อ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ   

- โดยใช้เครื่องจักร 1,000  

- โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500  

10.5 การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000  

10.6 การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 1,000  

10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 1,000  

10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ   

ก. ประเภทโรงงานย้อม 5,000  

ข. รับจ้างย้อมทั่วไป 200  

11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

ก. โดยใช้เครื่องจักร 3,000  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000  

11.2 การระเบิด โม ่บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร 10,000  

11.3 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุ      
ที่คล้ายคลึง                                                                                           

  

ก. โดยใช้เครื่องจักร 5,000  

ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000  

11.4 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด                   
ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 11 (2)                                                                                           

  

ก. สถานที่จำหน่ายซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,500  

ข. สถานที่สะสม 5,000  

11.5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 10,000  

11.6 การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 5,000  

11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 5,000  

11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 10,000  

11.9 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 10,000  

11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 10,000  

11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

 

10,000 
 
 

 



ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

11.12 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุ
อ่ืนใดยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 

1,000  

12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 

12.1 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ                  
สารตัวทำละลาย 

10,000  

12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ   

ก. สถานที่บริการจำหน่ายแก๊ส 3,000  

ข. การผลิต 4,000  

ค. การสะสมแก๊ส 2,000  

12.3 การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   

ก. ร้านค้าหรือสถานที่สะสมไม่เกิน 1,000 ลิตร  500  

ข. สถานบริการจำหน่าย  4,000  

ค. คลังน้ำมัน 5,000  

12.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 3,000  

12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1) 1,000  

12.6 การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก 
เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 

  

ก. มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักร  5,000  

ข. มีพ้ืนที่ต่ำกว่า 200 ตารางเมตร โดยใช้เครื่องจักร 3,000  

ค. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000  

12.7 การโม่ สะสม หรือบดชัน 500  

12.8 การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี 5,000  

12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,000  

12.10 การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ                 
ที่คล้ายคลึง 

3,000  

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 10,000  

12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

ก. การผลิต  2,000  

ข. การบรรจุ 1,000  

12.13 การผลิตน้ำแข็งแห้ง 3,000  

12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ   
ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

1,500  

12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 5,000  

12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค   

ก. การผลิต  10,000  

ข. การบรรจุ  5,000  

ค. การสะสม 1,000  

12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 3,000  

 

 



ลำดับที่ 
 

ประเภทการค้า จำนวนเงิน(บาท)/ปี หมายเหตุ 

13. กิจการอื่นๆ 

13.1 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

ก. สถานที่มีเครื่องจักรไม่เกิน 2 แรงม้า                                        1,000  

ข. เกิน 2 แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า         2,500  

ค. เกิน 5 แรงม้า ขึ้นไป                                                               3,000  

13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

 
 

 

ก. การผลิต                                                                        10,000  

ข. การซ่อม 500  

13.3 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000  

13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร   

ก. เครื่องถ่าย 1 เครื่อง                                                           500  

ข. เครื่องถ่าย 2 เครื่อง 1,000  

ค. เครื่องถ่าย 3 เครื่องขึ้นไป 1,500  

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 5,000  

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000  

13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนำไปใช้ใหม่หรือ                
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

1,000  

13.8 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000  

13.9 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 2,000  

13.10 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 1,000  

13.11 การให้บริการควบคุมป้องกันและกำจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนำโรค 1,000  

13.12 การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 1,000  

13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 15,000  

 

 

 

 


