
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  ค่าธรรมเนียมส าหรบัการด าเนนิกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

พ.ศ.  2561 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าธรรมเนียมส าหรับ   
การด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  253๕   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2560  และมาตรา  97   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2528  กรุงเทพมหานคร 
โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  จึงตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าธรรมเนียม
ส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ.  2561” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการสาธารณสุข  พ.ศ.  2547 
(2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสาธารณสุข  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2548 
บรรดาข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้ง  

ในส่วนที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ได้ตราไว้แล้ว  ให้ใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 
ข้อ 4 ให้ผู้มีหน้าที่ เสียค่าธรรมเนียมส าหรับการด าเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วย 

การสาธารณสุขช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  
ในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) การออกใบอนุญาตให้เอกชนด าเนินกิจการรับท าการเก็บ  ขน  หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
หรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

(๒) การออกใบอนุญาตด าเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า 
(3) การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
(4) การออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ที่มีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด 
(5) การออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(6) การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร  และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

ข้อ 5 ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้    
และให้มีอ านาจออกขอ้บังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญตักิรุงเทพมหานครนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลต ารวจเอก  อัศวนิ  ขวญัเมือง 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๑๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตักิรุงเทพมหานคร เรื่อง คา่ธรรมเนียมสาํหรบัการดาํเนินกิจการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ พ.ศ. 2561 

 

ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

๑. การออกใบอนุญาตให้เอกชนดําเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ 

 

 ๑. รับทําการเก็บ  และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ๕,๐๐๐ 
 ๒. รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ๕,๐๐๐ 
 ๓. รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเช้ือ ๑๐,๐๐๐ 
 ๔. รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ๑๕,๐๐๐ 
 ๕. ให้บริการต้ังห้องสุขา ๑,๔๐๐ 
 ๖. ให้บริการรถสุขา ๑,๔๐๐ 

 
๒. การออกใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า  
 ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง  
  ๑.๑ การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  
  ๑.๑.๑ การเพาะพันธ์ุ  การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์บก   
  ก.  จํานวนไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๑,๔๐๐ 
  ข.  จํานวนเกิน  ๑๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว ๒,๘๐๐ 
  ค.  จํานวนเกิน  ๒๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตัว ๔,๒๐๐ 
  ง.  จํานวนเกิน  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๕,๖๐๐ 
  จ.  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป ๗,๐๐๐ 
  ๑.๑.๒ การเพาะพันธ์ุ  การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ปีก  
  ก.  จํานวนไม่เกิน  ๕๐  ตัว ๑,๔๐๐ 
  ข.  จํานวนเกิน  ๕๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๒,๘๐๐ 
  ค.  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว ๔,๒๐๐ 
  ง.  จํานวนเกิน  ๒๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๕,๖๐๐ 
  จ.  จํานวนเกิน  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป ๗,๐๐๐ 
  ๑.๑.๓ การเพาะพันธ์ุ  การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์นํ้า  
  ก.  จํานวนไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๒,๘๐๐ 
  ข.  จํานวนเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๔,๒๐๐ 
  ๑.๑.๔ การเพาะพันธ์ุ  การเลี้ยง และการอนุบาลสัตว์เลื้อยคลาน  
  ก.  จํานวนไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว ๑,๔๐๐ 
  ข.  จํานวนเกิน  ๑๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว ๒,๘๐๐ 
  ค.  จํานวนเกิน  ๒๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๔,๒๐๐ 
  ง.  จํานวนเกิน  ๕๐๐  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๕,๖๐๐ 
                         จ.  จํานวนเกิน  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๗,๐๐๐ 
                  1.1.5  การเลี้ยงแมงหรือแมลง ๑,๔๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

 1.1.6   การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม  
 ก.  จํานวนไม่เกิน  5๐  ตัว ๑,๔๐๐ 
                          ข.  จํานวนเกิน  5๐  ตัว ๒,๘๐๐ 
  ๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

         เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ    
              ค่าดู หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๔,๒๐๐ 
 
 

 ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
   ๒.๑ การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด  
 ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 
๑,๔๐๐ 
๒,๘๐๐ 

   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐ บาท 
   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน    
         ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน
๑๕,๐๐๐ บาท

  ๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  
   ๒.๒.๑ การหมัก ฟอก ตาก   
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ   

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง 
   ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท   

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐ บาท

   ๒.๒.๒ การสะสม ๕,๖๐๐ 
  ๒.๓  การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป ๕,๖๐๐ 
   ๒.๔  การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ ๕,๖๐๐ 
  ๒.๕  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง      

              ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ  
              เป็นอาหาร 

 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐ บาท
   ๒.๖ การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือ ส่วนหน่ึง

ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท
   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง  ๕,๖๐๐ 
 ๓. กิจการที่ เก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม นํ้าด่ืม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  

 การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 

  ๓.๑  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว นํ้าจิ้ม  
          หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 

 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๓.๒  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 

         กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย นํ้าบูดู  
        ไตปลาหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๓  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช อย่างอ่ืน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๔  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น 

         เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
๑,๔๐๐ 

  ๓.๕  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๖  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

          เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท
   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๓.๗  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๘  การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๙  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๑๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์ 

         เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู      

              ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๑๕ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ  
   ๓.๑๕.๑ การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค   
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง 
   ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

   ๓.๑๕.๒ การผลิตนํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติตู้ละ ๕๐๐ บาท ตู้ต่อไปคิดเพ่ิม  
ตู้ละ ๒๐ บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง  
   ๓.๑๖.๑ การผลิต   
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง 
   ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

   ๓.๑๖.๒ การสะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่ง  ๑,๔๐๐ 
  ๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผัก ผลไม้ 

         เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 

   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
 ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท     

       โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๒๒ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ๔,๒๐๐ 
  ๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
  ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐ บาท 

โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด    
  ๔.๑  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท
   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๔.๒  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้ 
  กับร่างกาย 

 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๔.๓  การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๔.๕  การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๕.  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร    
  ๕.๑  การผลิต สะสม หรือการแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๕.๒  การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ ๔,๒๐๐ 
  ๕.๓  การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ใน 

  ทํานองเดียวกัน 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท
   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๕.๔  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  
   ๕.๔.๑  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร   

  ก.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ 

๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง  
ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท     

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

               ๕.๔.๒  การแบ่งบรรจุข้าว  
  ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
 ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 

ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
๒๐ บาท โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง  
ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท  

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๕.๕  การผลิตยาสูบ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
   ๕.๖  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
   ๕.๗  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๕.๘  การผลิตเส้นใยจากพืช  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๕.๙  การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด ๔,๒๐๐ 
 ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่  
  ๖.๑  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะ 

  หรือแร่ 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
       ๖.๒  การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖.๑  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๖.๓  การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ 

  ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๖.๔  การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด  

  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑ 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๖.๕  การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๑  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๖.๖  การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

 ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล      
  ๗.๑  การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
   ๗.๑.๑ การต่อ ประกอบ ยานยนต์  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง ไม่ 
                                 เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

   ๗.๑.๒ การเคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  
   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒,๘๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๒๐  บาท   

   โดยให้คิดพ้ืนที่ เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๗.๒  การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล ๑๕,๐๐๐ 
  ๗.๓  การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 

  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกล 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๗.๔  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ 

  จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร 
  หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 

๗,๐๐๐ 
 
 

  ๗.๕  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ ๔,๒๐๐ 
  ๗.๖  การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  
   ๗.๖.๑ ผลิต ๑๕,๐๐๐ 
   ๗.๖.๒ สะสม  จําหน่าย  ซ่อม ๔,๒๐๐ 
 ๗.๖.๓     อัด ๑,๔๐๐ 
 ๗.๗  การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ ๑,๔๐๐ 
  ๗.๘  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  
   ๗.๘.๑ ผลิตผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  ๑๕,๐๐๐ 
   ๗.๘.๒ ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๑,๔๐๐ 
  ๗.๙  การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่ เป็นส่วนประกอบของ 

  ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 
 

๗,๐๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

 ๘.  กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ    
  ๘.๑  การผลิตไม้ขีดไฟ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๘.๒  การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๘.๓  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก 

  ไม้ หวาย ชานอ้อย 
 

   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๘.๔  การอบไม้  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๘.๕  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  
   ๘.๕.๑ ผลิต  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง 
   ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

   ๘.๕.๒ สะสม แบ่งบรรจุ ๑,๔๐๐ 
  ๘.๖  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๘.๗  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๘.๘  การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
   ๘.๘.๑ เผาถ่าน ๔,๒๐๐ 
   ๘.๘.๒ สะสมถ่าน  
   ก.  ขายปลีก ๑๔๐ 
   ข.  ขายส่ง ๒,๘๐๐ 
 ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ    
  ๙.๑  การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๔๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่

   เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๒  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  
   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๔๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๑๐๐  บาท  โดยให้คิด 

   พ้ืนที่เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๓  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๔๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่

   เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๔  การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๔๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่

   เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๙.๕  การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราว 
  สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

 

   ก.   จํานวนห้องพักไม่เกิน  ๒๐  ห้อง ๔,๒๐๐ 
   ข.   จํานวนห้องพักเกิน  ๒๐  ห้อง  คิดเพ่ิมห้องละ  ๑๕๐  บาท  แต่รวมแล้วต้อง 

   ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๖  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน

  ในทํานองเดียวกัน 
 

   ก.   จํานวนห้องพักไม่เกิน  ๒๐  ห้อง ๑,๔๐๐ 
   ข.   จํานวนห้องพักเกิน  ๒๐  ห้อง  คิดเพ่ิมห้องละ  ๒๕  บาท  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน   

                    ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๗  การประกอบกิจการโรงมหรสพ  
   ก.   จํานวนที่น่ังไม่เกิน  ๒๕๐  ที่น่ัง ๒,๘๐๐ 
   ข.   จํานวนที่น่ังเกิน  ๒๕๐  ที่น่ัง ๔,๒๐๐ 
  ๙.๘  การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ 

              ตู้เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
 

                ๙.๘.๑ การแสดงดนตรีไทย รําวง รองเง็ง และนาฏศิลป์ไทยอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๔๐๐ 
                ๙.๘.๒ การแสดงมหรสพ ดนตรีสากล เต้นรํา ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือ   

               การแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 
๔,๒๐๐ 

  ๙.๙  การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการ 
  ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙.๑ 

๒,๘๐๐ 
 

  ๙.๑๐ การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานอง   
              เดียวกัน 

๔,๒๐๐ 

  ๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า  
              ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามกฎหมาย  
              ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร ๒๘๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๑๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่ 

    เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย  ๔,๒๐๐ 
  ๙.๑๓ การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก ๔,๒๐๐ 
  ๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  
   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๔,๒๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่

   เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๙.๑๕  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  
   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๔,๒๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่

   เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
   ก.   สนามกอล์ฟ ๑๕,๐๐๐ 
   ข.   สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๗,๐๐๐ 
  ๙.๑๗ การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ  

  สิ่งแวดล้อม 
๔,๒๐๐ 

      ๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย  
               ก.   การสักผิวหนัง ๗,๐๐๐ 
               ข.   การเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกาย ๑,๔๐๐ 
      ๙.๑๙ การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๔๐๐ 
      ๙.๒๐ การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ ๑,๔๐๐ 
      ๙.๒๑ การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบนํ้า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว  
   ก.   พ้ืนที่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๔๐๐ 
   ข.   พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่

   เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ    
  ๑๐.๑ การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  
   ๑๐.๑.๑  การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร  
    ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
    ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษท้ิง  แต่รวมแล้วต้องไม่
เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

   ๑๐.๑.๒  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก  
    ก.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน ๔ ก่ี แต่ไม่เกิน  ๒๐  ก่ี ๑,๔๐๐ 
    ข.  การทอผ้าด้วยก่ีกระตุกเกิน  ๒๐  ก่ี ๒,๘๐๐ 
  ๑๐.๒  การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ ๔,๒๐๐ 
  ๑๐.๓  การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๑๐.๔  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
 ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท  

โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๐.๕  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
   ๑๐.๕.๑ การเย็บผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
     ก.  เครื่องจักรต้ังแต่ 5 เครื่องขึ้นไป แต่ไม่เกิน  ๑๐  เครื่อง ๗๐๐ 
     ข.  เครื่องจักรเกิน  ๑๐  เครื่อง  คิดเพ่ิมอีกเคร่ืองละ  ๒๕  บาท  แต่รวมแล้ว

     ต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
   ๑๐.๕.๒ การปักผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร  
     ก.  เครื่องจักรไม่เกิน  ๑๐  หัว ๗๐๐ 
  ข.  เครื่องจักรเกิน  ๑๐  หัว คิดเพ่ิมอีกหัวละ ๒๕  บาท แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท  
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๐.๖  การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๐.๗  การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
  ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้าคิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท 

  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๐.๘  การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
  ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๑๑.๒  การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  
   ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
 ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท 

       โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด  

         หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑.๒ 
 

   ๑๑.๔.๑   การสะสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง  
     ก.   จํานวนที่สะสมรวมกันไม่เกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๔๐๐ 
     ข.   จํานวนที่สะสมรวมกันเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  คิดเพ่ิม  ๕๐   

     กิโลกรัมละ  ๑๐  บาท  โดยให้ถือว่าทุก  ๕๐  กิโลกรัม  เป็น 
     จํานวนเต็ม  เศษไม่ถึง  ๕๐  กิโลกรัม  ให้ปัดทิ้ง  แต่รวมแล้วต้อง 
     ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท    

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

   ๑๑.๔.๒   การผสมซีเมนต์  หิน  ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง  ๑๕,๐๐๐ 
   ๑๑.๔.๓   การขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ซีเมนต์  หิน  ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 

ด้วยเครื่องจักร 
 

     ก.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ

     ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้ว 
     ต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๑๑.๗ การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  
   ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท

   โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
  ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย ๔,๒๐๐ 
  ๑๑.๑๑ การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  
 ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
 ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
 ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงม้า คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐ บาท  

โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้งแต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๑๑.๑๒ การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเว้น

กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖.๕ 
 

 ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
 ข.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
 ค.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  ๒๐  บาท  

โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
 ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ    
  ๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย  
   ๑๒.๑.๑ การผลิต  บรรจุ ๗,๐๐๐ 
   ๑๒.๑.๒ การสะสม  ขนส่ง ๔,๒๐๐ 
  ๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ  
    ๑๒.๒.๑ การผลิต  บรรจุ   ๗,๐๐๐ 
    ๑๒.๒.๒ การสะสม  ขนส่ง ๔,๒๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
    ๑๒.๓.๑ การผลิต  กลั่น ๑๕,๐๐๐ 
   ๑๒.๓.๒ การสะสม    
 ก. จํานวนที่สะสมไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๑,๔๐๐ 
 ข. จํานวนที่สะสมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร คิดเพ่ิมลิตรละ ๑๐ สตางค์

โดยให้คิดลิตรเป็นจํานวนเต็มปัดเศษท้ิง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

    ๑๒.๓.๓ การขนส่ง ๔,๒๐๐ 
  ๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  
    ๑๒.๔.๑ การผลิต   ๗,๐๐๐ 
    ๑๒.๔.๒ การสะสม  ขนส่ง ๒,๘๐๐ 
  ๑๒.๕ การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗.๑  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒ .๖  การผลิตสิ่ งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  
          เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๗ การโม่ สะสม หรือบดชัน  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๘ การผลิตสีหรือนํ้ามันผสมสี  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  
   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๙ การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  
    ๑๒.๙.๑ การผลิตฟิล์มรูปถ่าย ฟิล์มภาพยนตร์ ๑๕,๐๐๐ 
    ๑๒.๙.๒ การล้างฟิล์มรูปถ่าย ฟิล์มภาพยนตร์ ๒,๘๐๐ 
  ๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๑๓ การผลิตนํ้าแข็งแห้ง  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต 
            ดอกไม้เพลิง 

 

    ๑๒.๑๔.๑ การผลิต   ๗,๐๐๐ 
    ๑๒.๑๔.๒ การสะสม  ขนส่ง ๔,๒๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
    ๑๒.๑๖.๑ การผลิต  บรรจุ  
     ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๔๐๐ 
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิม 

     แรงม้าละ  ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษท้ิง
     แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

    ๑๒.๑๖.๒ การสะสม  ขนส่ง ๒,๘๐๐ 
  ๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

 ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ    
  ๑๓.๑ การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  
   ก.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๓.๒ การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า   
    ๑๓.๒.๑  การผลิต    
     ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑,๔๐๐ 
     ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
     ค. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิม  ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท      แรงม้าละ  ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษท้ิง
     แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

    ๑๓.๒.๒  การซ่อม ๑,๔๐๐ 
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

  ๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๓.๔ การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  
    ๑๓.๔.๑ การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว ๒,๘๐๐ 
    ๑๓.๔.๒ การถ่ายเอกสาร ๑,๔๐๐ 
  ๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๗,๐๐๐ 
  ๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินค้า  
 ก. พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒,๘๐๐ 
 ข. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๑๐ บาท  

โดยให้คิดพ้ืนที่เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๓.๗ การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น 
         ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๓.๘ การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ  
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๓.๙ การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑๕,๐๐๐ 
  ๑๓.๑๐ การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  
 ก. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน ๒๐ แรงม้า 

ข. โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ   
๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท 
 

๒,๘๐๐ 
ไม่เกิน  

๑๕,๐๐๐  บาท
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ลําดับ รายการ ฉบับละ 
(บาทต่อปี) 

       ๑๓.๑๑ การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค  2,800 
  ๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง     
   ก.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๑,๔๐๐ 
   ข.   โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐  แรงม้า ๒,๘๐๐ 
   ค.   โดยใช้เครื่องจักรที่มี กําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงม้า  คิดเพ่ิมแรงม้าละ  

   ๒๐  บาท  โดยให้คิดแรงม้าเป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  
   ๑๕,๐๐๐  บาท 

ไม่เกิน  
๑๕,๐๐๐  บาท

  ๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  
      ๑๓.๑๓.๑ การผลิต  สะสม   ๗,๐๐๐ 
      ๑๓.๑๓.๒ การขนส่ง  ๔,๒๐๐ 

 
๓. การออกใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 

๑. ตลาดประเภทที่ ๑ ตลาดที่จัดต้ังในอาคาร 
 

 (ก)   ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน ๕๐ แผง ๓,๐๐๐ 
 (ข)   ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แผง ๕,๐๐๐ 
 (ค)   ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง ๑๐,๐๐๐ 

 ๒. ตลาดประเภทที่ ๒ ตลาดที่จัดต้ังในพ้ืนที่  
 (ก) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดไม่เกิน ๕๐ แผง ๔,๐๐๐ 
      (ข) ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดเกิน ๕๐ แผง แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แผง ๖,๐๐๐ 
      (ค)  ใบอนุญาตจัดต้ังตลาด ที่มีจํานวนแผงค้าในตลาดเกินกว่า ๑๐๐ แผง ๑๐,๐๐๐ 

 

๔. การออกใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ ที่มี
พ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

 (ก)  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร ๒,๘๐๐ 
 (ข)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๑๐  บาท  โดยให้คิด 

 พ้ืนที่เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๔,๕๐๐  บาท 
 

ไม่เกิน  
๔,๕๐๐  บาท 

๕. การออกใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
 (ก)  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดเป็นปกติ ๕๐๐ 
 (ข)  การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะการเร่ขาย ๑๐๐ 

 

๖. การออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดต้ังสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร
หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด 

 

 (ก)  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๒๐๐ 
 (ข)  พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  คิดเพ่ิมตารางเมตรละ  ๑๐  บาท  โดยให้คิดพ้ืนที่ 

  เป็นจํานวนเต็มปัดเศษทิ้ง  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑,๕๐๐  บาท 
ไม่เกิน  

๑,๕๐๐  บาท 


