๑๕
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตแนบทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒
ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)

๑ กิจการทีเ่ กี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก
ก. จํานวนตั้งแต ๖ ตัว แตไมเกิน ๑๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต ๑๑ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ค. จํานวนตั้งแต ๒๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ง. จํานวนตั้งแต ๕๑ ตัวขึ้นไป
๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก
ก. จํานวนตั้งแต ๒๑ แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐๐ ตัว
ค. จํานวนตั้งแต ๒๐๑ ตัวขึน้ ไป
๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ํา
ก. จํานวนตั้งแต ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐๐ ตัว
ข. จํานวนตั้งแต ๒๐๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
ค. จํานวนตั้งแต ๕๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๔ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
ก. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๑๐ ตัว
ข. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนตั้งแต ๑๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค. การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลาน จํานวนตั้งแต ๕๑ ตัวขึ้นไป
ง. การเลี้ยงแมลงตั้งแต ๕ ตัวขึ้นไป
(๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
ก. จํานวนตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ข. จํานวนเกิน ๕๐ ตัว
(๓) การประกอบกิจการเลีย้ ง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
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๒.กิจการที่เกีย่ วกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการฆา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
๒,๐๐๐
(๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๒,๐๐๐
(๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
๑,๕๐๐
(๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร
การเรขายและการขายในตลาด
๑,๐๐๐
(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว
ขนสัตว หรือสวนอื่นๆ ของสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มกี ําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่ ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๔,๐๐๐
(๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสมหรือการกระทําอื่นใดตอสัตว
หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๔,๐๐๐
(๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
๑,๐๐๐
๓. กิจการเกีย่ วกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๑) การผลิตเนย เนยเทียม
๑,๐๐๐
(๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง
หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมาขึ้นไป
๒,๐๐๐
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. การผลิต การหมัก
๑,๐๐๐
ข. การสะสม ตั้งแต 60 กิโลกรัม ขึ้นไป
๕๐๐
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(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต เพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
๑,๐๐๐
(๕) การนึ่ง การตม การเคีย่ ว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๑,๐๐๐
(๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวนในสถานที่จาํ หนายอาหาร
การเรขาย การขายในตลาด และการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี๋ยมอี๋
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๘) การผลิตแบะแซ
๕๐๐
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอืน่ ใด
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกาํ ลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกาํ ลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๔,๐๐๐
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๑,๕๐๐
(๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕๐๐
(๑๒) การผลิตน้าํ อัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง
ขวดหรือภาชนะอืน่ ใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
(๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๕,๐๐๐
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(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๕,๐๐๐
(๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๓,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา แตไมเกิน ๒๐๐ แรงมา
๕,๐๐๐
ง. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐๐ แรงมา
๑๐,๐๐๐
(๑๖) การคั่วกาแฟ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา
๒,๐๐๐
(๑๘) การผลิตผงชูรส
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๑๙) การผลิตน้าํ กลั่น น้ําบริโภค
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕๐๐
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๒๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
๕๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักรรวมกันเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
(๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอนื่ ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๑,๐๐๐

๑๙
ที่

ประเภทของกิจการ

อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)

(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
๓,๐๐๐
(๒๕) การผลิตน้าํ แข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานทีจ่ ําหนายอาหาร และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๒ แรงมา
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ๒๑ - ๔๙ แรงมา
๓,๐๐๐
ง. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา
๕,๐๐๐
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครือ่ งจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
๒,๐๐๐
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
(๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตางๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชาํ ระลางตางๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ๒๑ - ๔๙ แรงมา
ง. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕๐ แรงมา

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงมา
(๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒๐
ที่
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(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่นๆ ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๑๐ แรงมา แตไมเกิน ๓๐๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๓๐๐ แรงมา
(๕) การผลิตยาสูบ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
(๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว ดวยเครื่องจักร
(๗) การผลิต การสะสมปุย
ก. การผลิต
ข. การสะสม
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง

๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๖๐๐
๔,๐๐๐
๔,๐๐๐

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตางๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๒๑ - ๔๙ แรงมา
ง. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม เกิน ๕๐ แรงมา
(๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการในขอ (๑)
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๒๑ - ๔๙ แรงมา
ง. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม เกิน ๕๐ แรงมา

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒๑
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(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครือ่ งจักร หรือกาซ หรือ ไฟฟา ยกเวนกิจการในขอ (๑)
ก. โดยไมใชเครื่องจักร หรือใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวม ๒๑ – ๔๙ แรงมา
ง. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังเกิน ๕๐ แรงมา ขึ้นไป
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิลหรือโลหะ อื่นใด
ยกเวนกิจการในขอ (๑)
(๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวนกิจการในขอ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
ก. การแยก คัดเลือก ลางแร
ข. การสะสมแร
ค. การทําเหมืองแร

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิมยานยนต
ก. การตอ การประกอบยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
- โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม ไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๒๑ - ๕๐ แรงมา
๒,๐๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม เกิน ๕๐ แรงมาขึ้นไป
๓,๐๐๐
ข. การเคาะ การปะผุ การพนสี
- พื้นที่การประกอบการ ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐
- พื้นที่ประกอบการ ตั้งแต ๑๐๑ ตารางเมตร - ๒๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
- พื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๓,๐๐๐
ค. การพนสารกันสนิมยานยนต
๒,๐๐๐
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ ที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ก. พื้นที่การประกอบการ ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร
๕๐๐
ข. พื้นที่ประกอบการ มากกวา ๕๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐
ค. พื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐

๒๒
ที่
ประเภทของกิจการ
อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)
(๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ หรือจําหนายและ
ในการประกอบธุรกิจนัน้ มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
ก. พื้นที่การประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
๓,๐๐๐
ค. พื้นที่ประกอบการเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
๔,๐๐๐
(๔) การลาง อัดฉีดยานยนต
๑,๕๐๐
(๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
๑๐,๐๐๐
ข. การซอม การอัด
๑,๐๐๐
(๖) การปะ การเชื่อมยาง
ก. รถจักรยาน และรถสามลอ
๑๐๐
ข. รถจักรยานยนต และรถสามลอเครื่อง
๓๕๐
ค. รถยนต และ เครื่องจักรกล
๑,๐๐๐
ง. การหลอดอกยาง
๔,๐๐๐
(๗) การอัดผาเบรค ผาคลัช
๑,๐๐๐
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร

๒,๐๐๐

ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๕,๐๐๐
(๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้วหรือ การตัดไม ดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา
๒,๐๐๐
(๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสาร เคลือบเงาสี
หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา
(๔) การอบไม
(๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๒๓
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(๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
ก. โดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๕ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๕ แรงมา แตไมเกิน ๒๐ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันเกิน ๒๐ แรงมา ขึ้นไป
๓,๐๐๐
(๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
๒,๐๐๐
(๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
ก. การเผาถาน
๓,๐๐๐
ข. การสะสมถาน
- สะสมไมเกิน 30 กระสอบ
๕๐๐
- สะสมตั้งแต 31 กระสอบขึ้นไป
๑,๐๐๐
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการ สปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
๑,๐๐๐
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการในขอ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๔,๐๐๐
(๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ อบไอน้ํา อบสมุนไพร
๑,๐๐๐
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีจํานวนหองพักไมเกิน
๓๐ หอง
๒,๐๐๐
ข. มีจํานวนหองพักตั้งแต ๓๑ – ๕๐ หอง
๓,๐๐๐
ค. มีจํานวนหองพักตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ หอง
๔,๐๐๐
ง. มีจํานวนหองพักเกิน
๑๐๐ หอง
๕,๐๐๐
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาหารชุดใหเชา หองเชาหองแบงเชาหรือกิจการ อื่นในทํานองเดียวกัน
ก. มีจํานวนหองพัก ไมเกิน ๕ หอง
๒๐๐
ข. มีจํานวนหองพัก ตั้งแต ๖ - ๑๐ หอง
๔๐๐
ค. มีจํานวนหองพัก ตั้งแต ๑๑ - ๒๐ หอง
๖๐๐
ง. มีจํานวนหองพัก ตั้งแต ๒๑ - ๓๐ หอง
๘๐๐
จ. มีจํานวนหองพัก ตั้งแต ๓๑ - ๔๐ หอง
๑,๐๐๐
ฉ. มีจํานวนหองพัก ตั้งแต ๔๑ - ๕๐ หอง
๑,๕๐๐
ช. มีจํานวนหองพัก เกิน ๕๐ หอง
๓,๐๐๐
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๓,๐๐๐

๒๔
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(๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดง
อืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน
ก. การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเทค หรืออื่นๆในทํานองเดียวกัน ๓,๐๐๐
ข. คาราโอเกะ
- พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร
๑,๐๐๐
- พื้นที่ไมเกิน ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๐๐ ตารางเมตร
๒,๐๐๐
- พื้นที่ตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓,๐๐๐
(๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
๒,๐๐๐
(๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน ๓,๐๐๐
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๕๐๐
(๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการใหอาหาร
ที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาว
ในสถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๒,๐๐๐
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
๒,๐๐๐
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
๕,๐๐๐
(๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
๒,๐๐๐
(๑๕) การประกอบกิจการสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น

๑,๐๐๐

(๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน

๑,๐๐๐

๑๐. กิจการทีเ่ กี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
๑,๐๐๐
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
๒,๐๐๐
(๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
๒,๐๐๐
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
๒,๐๐๐
(๕) การเย็บเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
ก. โดยใชเครื่องจักร ตั้งแต ๕ - ๑๐ เครื่อง
๕๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ตั้งแต ๑๑ - ๕๐ เครื่อง
๑,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักร เกิน ๕๐ เครื่อง
๓,๐๐๐
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(๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออืน่ ๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๒๑ - ๔๙ แรงมา
ง. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๕๐ แรงมา ขึ้นไป
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
- โดยมีคนงานไมเกิน ๒๐ คน
- โดยมีคนงานเกิน ๒๐ คน ขึ้นไป
(๘) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออื่นๆ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๒๑ - ๔๙ แรงมา
ง. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๕๐ แรงมา ขึ้นไป

๓,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๐๐
๑,๕๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๑. กิจการทีเ่ กี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักรไมเกิน ๒๐ แรงมา
และ คนงานไมเกิน ๒๐ คน
ค. โดยใชเครือ่ งจักรตั้งแต ๒๐ - ๕๐แรงมา และ คนงานไมเกิน ๕๐ คน
ง. โดยใชเครือ่ งจักร เกิน ๕๐ แรงมา
หรือ คนงานเกิน ๕๐ คน
(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. การสะสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
- จํานวนที่สะสมรวม ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
- จํานวนที่สะสมรวม ตั้งแต ๑,๐๐๑ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- จํานวนที่สะสมรวม เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข. การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตางๆ

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
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ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๗) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๓,๐๐๐
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตา งๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค ผาคลัช
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
ก. การผลิต ผาเบรค ผาคลัช
๑,๐๐๐
ข. การผลิต กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
๑๐,๐๐๐
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย
๒,๐๐๐
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๓,๐๐๐
๑๒. กิจการทีเ่ กี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคมี
(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย
ก. การผลิต การบรรจุ
๕,๐๐๐
ข. การสะสม การขนสง
๓,๐๐๐
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
ก. การผลิต การบรรจุ
๕,๐๐๐
ข. การสะสม การขนสง
- กาซบรรจุถัง ไมเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๑,๐๐๐
- กาซบรรจุถัง ตั้งแต ๒,๐๐๑ กิโลกรัม – ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
๒,๐๐๐
- กาซบรรจุถัง เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๓,๐๐๐
- ปมกาซ
๓,๐๐๐
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงปโตรเลี่ยมหรือ ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตางๆ
ก. การผลิต การกลั่น
๑๐,๐๐๐
ข. การสะสม การขนสง
- จํานวนที่สะสม หรือ ขนสงไมเกิน ๑,๐๐๐ ลิตร
๓๐๐
- จํานวนที่สะสม หรือ ขนสงตั้งแต ๑,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ลิตร
๓,๐๐๐
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- จํานวนที่สะสม หรือ ขนสงเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๕,๐๐๐
(๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
ก. การผลิต
๕,๐๐๐
ข. การสะสม การขนสง
๒,๐๐๐
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการในขอ (๑)
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่
คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๕๐๐
(๗) การโม การบดชัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒๐ แรงมา
๓,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักรที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๒๐ แรงมา
๕,๐๐๐
ข. การลางฟลมรูปถาย
๑,๐๐๐
ค. การลางฟลมภาพยนตร
๒,๐๐๐
(๙) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต
๕,๐๐๐
(๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๕๐๐
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดบั เพลิง
๒,๐๐๐
(๑๓) การผลิตน้าํ แข็งแหง
๕,๐๐๐
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(๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี อันเปนสวนประกอบ ในการผลิต
ดอกไมเพลิง
๑๐,๐๐๐
(๑๕) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
๒,๐๐๐
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
ก. การผลิต
๕,๐๐๐
ข. การบรรจุ การขนสง
๓,๐๐๐
ค. การสะสมเพื่อขายสง
๒,๐๐๐
ง. การสะสมเพื่อขายปลีก
๑,๐๐๐
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. การผลิต การบรรจุ
๔,๐๐๐
ข. การสะสม
๑,๐๐๐
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน ตั้งแต ๒๑ - ๔๙ แรงมา
๒,๐๐๐
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน เกิน ๕๐ แรงมา
๓,๐๐๐
(๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต
- โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม ไมเกิน ๒๐ แรงมา
๑,๐๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๒๑ - ๔๙ แรงมา
๒,๐๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม ตั้งแต ๕๐ - ๑๐๐ แรงมา
๓,๐๐๐
- โดยใชเครื่องจักร ที่มีกําลังรวม เกิน ๑๐๐ แรงมา ขึ้นไป
๑๐,๐๐๐
ข. การซอม
๕๐๐
- โดยไมใชเครื่องจักร
๕๐๐
- โดยใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
๑,๐๐๐

๒๙
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ข. โดยใชเครือ่ งจักร
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
ก. การพิมพแบบ พิมพเขียว
ข. การถายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
ก. โดยมีพนื้ ที่รวม ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตาราเมตร
ข. โดยมีพื้นทีร่ วม เกิน ๑,๐๐๐ ตาราเมตร ขึ้นไป
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร
(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุทมี่ ิใชสิ่งทอ
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมกัน ไมเกิน ๒๐ แรงมา
ค. โดยใชเครือ่ งจักร ที่มีกําลังรวมตั้งแต ๒๐ แรงมาขึ้นไป
(๙) การกอสราง
(๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา

อัตราคาธรรมเนียมตอป (บาท)
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๓,๐๐๐
๕,๐๐๐

