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1 กิจการทีเ่ก่ียวกับการสัตว์เลีย้ง

1.1 การเพาะพันธ ์เลีย้ง และการอนุบาลสัตว์ทกุชนิด
1.1.1 การเล้ียงม้า โค กระบอื แพะ แกะ กวาง
       ก. เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 50 -
       ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 100 -
       ค. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป 200 -
1.1.2 การเล้ียงสุกร
       ก. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 100 -
       ข. เกินกว่า 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 200 -
       ค. เกินกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 400 -
       ง. เกินกว่า 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 1,000 -
       จ. เกินกว่า 1,000 ตัวขึ้นไป เพิ่มตัวละ -
1.1.3 การเล้ียงเปด็ ไก่ หา่น หรือ สัตว์ปกีชนดิอื่น
       ก. เกินกว่า 200 ตัว แต่ไม่เกิน 500 ตัว 50 -
       ข. เกินกว่า 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 100 -
       ค. เกินกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว 150 -
       ง. เกินกว่า 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว 200 -
       จ. เกินกว่า 10,000 ตัว แต่ไม่เกิน 50,000 ตัว 300 -
       ฉ. เกินกว่า 50,000 ตัวขึ้นไป ทุกๆ หนึง่หมืน่ตัวคิดเพิ่มหนึง่หมืน่ละ 200 -
1.1.4 การเล้ียงแมลง 100 -
1.1.5 การเล้ียงสัตว์น้า้
       ก. พื้นท่ีไม่เกิน 1 งาน 200 -
       ข. พื้นที่เกิน 1 งาน แต่ไม่เกิน 4 งาน 500 -
       ค. พื้นท่ีเกิน 4 งานขึ้นไป 1,000 -
1.1.6 การเล้ียงสัตว์เล้ือยคลาน (เช่น จระเข้ เต่า ตะพาบฯ)
       ก. เกินกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 1,000 -
       ข. เกินกว่า 20 ตัว แต่ไม่เกิน 50 ตัว 2,000 -
       ค. เกินกว่า 50 ตัวขึ้นไป 3,000 -
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1.2 การประกอบกิจการเลีย้ง รวบรวมสัตว์ หรือธรุกิจอ่ืนใดอันตอ้งมลีักษณะท านอง
เดยีวกันเพ่ือใหป้ระชาชนเขา้ชม หรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทัง้น้ี ไมว่่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดหูรือค่าบริการไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไมก็่ตาม
       ก. สัตว์เล้ียงทั่วไปท่ีไม่มีอันตรายโดยสภาพของตัวสัตว์เอง 1,000 -
       ข. สัตว์ปา่ท่ีได้รับอนญุาตใหเ้ล้ียงตามพระราชบญัญัติปา่ไม้ 2,000 -

2 กิจการทีเ่ก่ียวกับสัตว์และผลิตภณัฑ์
2.1 การฆ่าสัตว์ หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือ 
ขายในตลาด 
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักร 1,200 -
       ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 600 -
2.2 การหมกั ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 1,200   -
2.3 การสะสมเขา กระดกู หรือชิน้ส่วนสัตว์ทีย่ังมไิดแ้ปรรูป 1,200   -
2.4 การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักร 1,200 -
       ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 600 -
2.5 การผลิตสิง่ของเครื่องใชห้รือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดกู เขา หนัง 1,000 -
ขนสัตว์หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ดว้ยการตม้ น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธใีดๆ ซ่ึงมใิช่
เพ่ือเปน็อาหาร
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 1,200 -
2.6 การผลิต โม ่บด ปน่ ผสม บรรจุ สะสม หรือ การกระท าอ่ืนใดตอ่สัตว์ หรือพืช 2,000 0
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ ของพืช เพ่ือเปน็อาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของ
อาหารสัตว์
2.7 การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคลัง่
       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. ขึ้นไป 1,000 -
       ข.สถานที่ประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 500 -

3 กิจการทีเ่ก่ียวกับอาหาร เครื่องดืม่ น้ าดืม่ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
3.1 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เตา้เจี้ยว 
ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตา่งๆ 
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 200 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600 -
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       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,000 -
3.2 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารหมกั ดอง จากสัตว์ ไดแ้ก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 
กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะป ิน้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบดูู
 ไตปลา หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 200 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,000 -
3.3 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารหมกั ดอง แชอ่ิ่ม จากผัก ผลไม ้หรือพืช
อย่างอ่ืน
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 200 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,000 -
3.4 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด น่ึง ตม้  
ตุน๋ เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิง้ ย่าง เผา หรือวิธอ่ืีนใด
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 200 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,000 -
3.5 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุลูกชิน้
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 200 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 1,000 -
3.6 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ เส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเตีย๋ว เตา้ฮวย เตา้หู ้วุ้นเส้น 
เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทยีม หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.7 การผลิตบะหมี ่มกักะโรนี สปาเก็ตตี ้พาสตา้ หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทีค่ล้ายคลึงกัน
3.8 การผลิต ขนมปงัสด ขนมปงัแหง้ จันอับ ขนมเปีย๊ะ ขนมอบอ่ืนๆ
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.9 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ น้ านม หรือผลิตภณัฑ์จากน้ านมสัตว์



-17-

บาท สต.
ล าดบัที่ รายการ

ค่าธรรมเนียม
ตอ่ปฉีบบัละ หมายเหตุ

       ก. ไม่ใช่เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 - 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.10 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนย ผลิตภณัฑ์ -
เนยเทยีม และผลิตภณัฑ์เนยผสม 500 -
3.11 การผลิตไอศกรีม 500 -
3.12 การค่ัว สะสม หรือแบง่บรรจุกาแฟ 500 -
3.13 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ ใบชาแหง้ ชาผง หรือเครื่องดืม่ชนิดผงอ่ืนๆ
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.14 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ เอทลิ แอลกอฮอล์ สุรา เบยีร์ ไวน์ น้ าส้ม สายช ู
ขา้วหมาก น้ าตาลเมา
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.15 การผลิตน้ ากลัน่ น้ าบริโภค น้ าดืม่จากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมตัิ
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.16 การผลิต สะสม แบง่บรรจุ หรือขนส่งน้ าแขง็ -
       ก. ปริมาณไม่เกิน 1,000 ลิตร 500 -
       ข. ปริมาณต้ังแต่ 1,000 - 10,000  ลิตร 1,500 -
       ค. ปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึ้นไป 2,500 -
3.17 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก 500 -
ผลไม ้เครื่องดืม่ชนิดตา่งๆ บรรจุกระปอ๋ง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด
3.18 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ อาหารบรรจุกระปอ๋ง ขวด หรือภาชนะอ่ืน
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
3.19 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ ผงชรูส หรือสารปรุงแตง่อาหาร
3.20 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุ น้ าตาล น้ าเชือ่ม
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักรรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 600 -
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       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
3.21 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุแบะแซ 500
3.22 การแกะ ตดัแตง่ ล้างสัตว์น้ า ทีไ่มใ่ชเ่ปน็ส่วนหน่ึงของกิจการหอ้งเย็น 500 -
3.23 การประกอบกิจการหอ้งเย็นแชแ่ขง็อาหาร
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักรรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 600 -
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันต้ังแต่ 5 - 20  แรงม้า 1,200 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
3.24 การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื่องจักร
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันต้ังแต่ 5 - 10  แรงม้า 600 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 10 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -

4 กิจการทีเ่ก่ียวกับยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภณัฑ์
ท าความสะอาด
4.1 การผลิต โม ่บด ผสม การบรรจุยา
       ก. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้าขึ้นไป 2,000 -
4.2 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทัง้สบูท่ีใ่ช้ 1,000 -
กับร่างกาย
       ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 - 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
4.3 การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภณัฑ์จากส าลี
       ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 - 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปดิแผล ผ้าอนามยั ผ้าอ้อมส าเร็จรูป
       ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 - 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
4.5 การผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ า ยาท าความสะอาด หรือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดตา่งๆ
       ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 - 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
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5 กิจการทีเ่ก่ียวกับการเกษตร
5.1 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุน้ ามนัจากพืช
       ก. ใช้เคร่ืองจักร หรือใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 - 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
5.2 การล้าง อบ รม การสะสมยางดบิ 3,000 -
5.3 การผลิต หรือแบง่บรรจุแปง้มนัส าปะหลัง แปง้สาคู แปง้จากพืช หรือแปง้อ่ืนๆ 
ในท านองเดยีวกัน 3,000 -
5.4 การสีขา้ว นวดขา้วดว้ยเครื่องจักร หรือแบง่บรรจุขา้วดว้ยวิธใีดๆ ก็ตาม
        ก. ใช้เคร่ืองจักรขนาดไม่เกิน 15 แรงม้า 200 -
        ข. ใช้เคร่ืองจักรขนาดเกิน 15 - 40 แรงม้า 500 -
        ค. ใช้เคร่ืองจักรขนาดต้ังแต่ 40 แรงม้าขึ้นไป 1,000 -

5.5 การผลิตยาสูบ
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 2,000 -
5.6 การขดั กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 800 -

5.7 การผลิต สะสม หรือแบง่บรรจุปุย๋หรือวัสดทุีน่ าไปผลิตปุย๋
       ก. การผลิตปุย๋ 1,000 -
       ข. การสะสมปุย๋
        1) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. 1,000 -
        2) สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 500 -

5.8 การผลิตเส้นใยจากพืช 500 -
5.9 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมนัส าปะหลัง ขา้วเปลือก อ้อย ขา้วโพด 1,000 -

6 กิจการทีเ่ก่ียวกับโลหะ หรือแร่
6.1 การผลิตภาชนะ เครื่องประดบั เครื่องมอื อุปกรณ ์หรือเครื่องใชต้า่งๆ ดว้ยโลหะ
หรือแร่
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักรหรือใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า 1,500 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 2,000 -
6.2 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทกุชนิด ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาต 2,000 0
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ใน (6.1)
6.3 การถลึง เจาะ เชือ่ม ตตีดั ประสาน รีด หรืออัดโลหะดว้ยเครื่องจักรหรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาตใน (6.1)
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักรหรือใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 1,000 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50  แรงม้า 1,500 -
       ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก้าลังรวมกันเกิน 50 แรงม้าขึ้นไป 2,000 -

6.4 การเคลือบ ชบุโลหะดว้ยตะก่ัว สังกะสี ดบีกุ โครเมยีม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืน 

ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาตใน (6.1) 3,000 -

6.5 การขดั ล้างโลหะดว้ยเครื่องจักร หรือสารเคม ียกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาต

ใน (6.1) 2,000 -

6.6 การท าเหมอืงแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 5,000 -
7 กิจการเก่ียวกับยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกล

7.1 การตอ่ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. ขึ้นไป 2,000 -
       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 1,000 -
7.2 การผลิตยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องจักร
       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. ขึ้นไป 2,000 -
       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 1,000 -
7.3 การซ่อม การปรับแตง่เครื่องยนต ์เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ หรืออุปกรณท์ีเ่ปน็ส่วนประกอบของยานยนต ์เครื่องจักร เครื่องกล
       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. ขึ้นไป 2,000 -
       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 1,000 -
7.4 การประกอบธรุกิจเก่ียวกับยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมไีว้บริการ หรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธรุกิจน้ัน มกีารซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์เครื่องจักร 
หรือเครื่องกลดงักล่าวดว้ย
       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. ขึ้นไป 2,000 -
       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 1,000 -
7.5 การล้าง ขดัสี เคลือบสี หรืออัดฉดียานยนต์
       ก. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกินกว่า 200 ตรม. ขึ้นไป 2,000 -
       ข. สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีต้่ากว่า 200 ตรม. 1,000 -
7.6 การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
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       ก. การผลิต 3,000 -
       ข. การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี 500 -
7.7 การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชือ่มยางยานยนต ์หรือตัง้ศูนย์ถ่วงล้อ
       ก. รถจักรยาน 100 -
       ข. รถจักรยานยนต์ 300 -
       ค. รถยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล 600 -
       ง. การหล่อดอกยาง 2,000 -
7.8 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
       ก. รถจักรยาน 100 -
       ข. รถจักรยานยนต์ 300 -
       ค. รถยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองจักรกล 600 -
       ง. การหล่อดอกยาง 2,000 -
7.9 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณท์ีเ่ปน็ส่วนประกอบของ
ยานยนต ์เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 600 -

8 กิจการทีเ่ก่ียวกับไมห้รือกระดาษ
8.1 การผลิตไมข้ดีไฟ 3,000 -
8.2 การเลือ่ย ซอย ขดั ไส เจาะ ขดุร่อง ท าค้ิว หรือตดัไมด้ว้ยเครื่องจักร 
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
8.3 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตง่ส าเร็จสิง่ของเครื่องใช ้หรือผลิตภณัฑ์
จากไมห้วาย ชานอ้อย
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
8.4 การอบไม้
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
8.5 การผลิต สะสม แบง่บรรจุธปู 2,000 -
8.6 การผลิตสิง่ของ เครื่องใช ้เครื่องเขยีน หรือผลิตภณัฑ์อ่ืนใดดว้ยกระดาษ
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
8.7 การผลิตกระดาษชนิดตา่งๆ 2,000 -
8.8 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 300 -
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9 กิจการทีเ่ก่ียวกับการบริการ
9.1การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแตเ่ปน็การใหบ้ริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 3,000 -
9.2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแตเ่ปน็การใหบ้ริการทีไ่ดร้ับใบอนุญาต
ใน (9.1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 2,000 -
9.3 การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแตเ่ปน็การใหบ้ริการใน (9.1) หรือ
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 2,000 -
9.4 การประกอบกิจการสถานทีอ่าบน้ า อบไอน้ า อบสมนุไพร เว้นแตเ่ปน็การใหบ้ริการ
ใน (9.1) หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล 2,000 -
9.5 การประกอบกิจการโรงแรม สถานทีพั่กทีม่ใิชโ่รงแรมทีจ่ัดไว้เพ่ือใหบ้ริการพัก
ชัว่คราวส าหรับคนเดนิทางหรือบคุคลอ่ืนใดโดยมค่ีาตอบแทน หรือกิจการอ่ืน 
ในท านองเดยีวกัน
       ก. จ้านวนหอ้งพักไม่เกิน 50 หอ้ง 1,000 -
       ข. จ้านวนหอ้งพักเกิน 50 - 200 หอ้ง 2,000 -
       ค. จ้านวนเกิน 200 หอ้ง 5,000 -
9.6 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชดุใหเ้ชา่ หอ้งเชา่ หรือหอ้งแบง่เชา่ หรือ
กิจการอ่ืนในท านองเดยีวกัน
       ก. จ้านวนหอ้งพักไม่เกิน 50 หอ้ง 1,000 -
       ข. จ้านวนหอ้งพักเกิน 50 - 200 หอ้ง 2,000 -
       ค. จ้านวนเกิน 200 หอ้ง 5,000 -
9.7 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500 -
9.8 การจัดใหม้มีหรสพ การแสดงดนตรี เตน้ร า ร าวง รองเง็ง ดสิโกเทก คาราโอเกะ 
หรือตูเ้พลง หรือการแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดยีวกัน 500 -
9.9 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดยีวกัน เว้นแตเ่ปน็
การใหบ้ริการใน (9.1) 500 -
9.10 การจัดใหม้กีารเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ ในท านองเดยีวกัน 500 -
9.11 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตง่ผม เว้นแตกิ่จการทีอ่ยู่ในบงัคับตาม
กฎหมายว่าดว้ยการประกอบวิชาชพีเวชกรรม 300 -
9.12 การประกอบกิจการสถานทีอ่อกก าลังกาย 1,000   -
9.13 การประกอบกิจการควบคุมน้ าหนัก 1,000 -
9.14 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิง่ หรือตูเ้กม 1,000 -
9.15 การประกอบกิจการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ 1,000 -
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9.16 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000 -
9.17 การประกอบกิจการหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิง่แวดล้อม 1,000 -
9.18 การสักผิวหนัง การเจาะห ูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 500 -
9.19 การประกอบกิจการใหบ้ริการเลีย้งและดแูลเดก็ทีบ่า้นของผู้รับบริการ 500 -
9.20 การประกอบกิจการใหบ้ริการดแูลผู้สูงอายุทีบ่า้นของผู้รับบริการ 500 -
9.21 การประกอบกิจการใหบ้ริการสปา อาบน้ า ตดัขน รับเลีย้งหรือรับฝากสัตว์
ชัว่คราว 1,000 -

10 กิจการทีเ่ก่ียวกับสิง่ทอ
10.1 การปัน่ดา้ย กรอดา้ย ทอผ้าดว้ยเครื่องจักร หรือการทอผ้าดว้ยก่ีกระตกุ
       ก. ด้ายกี่กระตุกต้ังแต่ 5 - 10 กี่ 200 -
       ข. ด้ายกี่กระตุกเกิน 10 กี่ขึ้นไป 500 -
       ค. ด้วยเคร่ืองจักร 1,000 -
10.2 การสะสมปอ ปา่น ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 1,200 -
10.3 การปัน่ฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะหด์ว้ยเครื่องจักร 1,200 -
10.4 การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือสิง่ทออ่ืนๆ ดว้ยเครื่องจักร
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
10.5 การเย็บ ปกัผ้า หรือสิง่ทออ่ืนๆ ดว้ยเครื่องจักร
       ก. เคร่ืองจักรต้ังแต่ 5 - 10 เคร่ือง 300 -
       ข. เคร่ืองจักรเกิน 10 เคร่ืองขึ้นไป 600 -
10.6 การพิมพ์ผ้า และสิง่ทองอ่ืนๆ 500 -
10.7 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าดว้ยเครื่องจักร
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 300 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 600 -
10.8 การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิง่ทออ่ืนๆ
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 300 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 600 -

11 กิจการทีเ่ก่ียวกับหนิ ดนิ ทราย ซีเมนต ์หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดนิเผาหรือผลิตภณัฑ์ดนิเผา
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 2,000 -
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11.2 การระเบดิ โม ่บด หรือย่อยหนิดว้ยเครื่องจักร 3,000 -
11.3 การผลิตสิง่ของ เครื่องใชห้รือผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ดว้ยซีเมนต ์หรือวัตถุคล้ายคลึง
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 2,000 -
11.4 การสะสม ผสมซีเมนต ์หนิ ดนิ ทราย วัสดกุ่อสร้าง รวมทัง้การขดุ ตกั ดดู โม ่
บด หรือย่อยดว้ยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาตใน (11.2)
       ก. น้า้หนกัเกินกว่า 5,000 กิโลกรัม 1,200 -
       ข. น้า้หนกัต้ังแต่ 1,001 - 5,000 กิโลกรัม 600 -
       ค. น้า้หนกัไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม 300 -
11.5 การเจียระไน เพชร พลอย หนิ กระจก หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 2,000 -
11.6 การเลือ่ย ตดั หรือการประดษิฐ์เปน็สิง่ของ เครื่องใช ้หรือผลิตภณัฑ์ตา่งๆ
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
11.7 การผลิตชอล์ก ปนูปลาสเตอร์ ปนูขาว ดนิสอพอง หรือการเผาปนู 2,000 -
11.8 การผลิตผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ทีม่แีร่ใยหนิเปน็ส่วนประกอบหรือส่วนผสม 3,000 -
11.9 การผลิต ตดั บดกระจกหรือผลิตภณัฑ์แก้ว 600 -
11.10 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 600 -
11.11 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภณัฑ์จากใยแก้ว 1,000 -
11.12 การล้าง การขดัดว้ยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หนิ หรือ วัตถุอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาต (6.5) 1,000 -

12 กิจการทีเ่ก่ียวกับปโิตรเลียม ถ่านหนิ ถ่านโค้ก และสารเคมตีา่งๆ
12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ดา่ง สารออกซิไดส์ หรือสาร 2,000 -
ตวัท าละลาย
12.2 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
       ก. ผลิต บรรจุ 3,000 -
       ข. สะสม
          - ไม่เกิน 300 กก. 300 -
          - เกิน 300 กก.ขึ้นไป 500 -
       ค. ขนส่ง 500 -
12.3 การผลิต สะสม กลัน่ หรือขนส่งน้ ามนัปโิตรเลียม หรือผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม



-25-

บาท สต.
ล าดบัที่ รายการ

ค่าธรรมเนียม
ตอ่ปฉีบบัละ หมายเหตุ

       ก. ผลิต บรรจุ 3,000 -
       ข. สะสม
          - ไม่เกิน 400 ลิตร 300 -
          - เกิน 400 ลิตรขึ้นไป 500 -
       ค. ขนส่ง 500 -
12.4 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหนิ หรือถ่านโค้ก 1,000 -
12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาตใน (7.1) 1,000 -
12.6 การประดษิฐ์สิง่ของเครื่องใชด้ว้ยยางเทยีม พลาสตกิ เซลลูลอยดเ์บเกอร์ไลท์
หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 600 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
12.7 การโม ่สะสม หรือบดชนั 2,000 -
12.8 การผลิตสี หรือน้ ามนัผสมสี 2,000 -
12.9 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 -
12.10 การเคลือบ ชบุวัตถุดว้ยพลาสตกิ เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 600 -

12.11 การผลิตพลาสตกิ เซลลูลอยด ์เบเกอร์ไลท ์หรือวัตถุคล้ายคลึงกัน 1,000 -
12.12 การผลิต หรือบรรจุสารเคมดีบัเพลิง 3,000 -
12.13 การผลิตน้ าแขง็แหง้ 1,000 -
12.14 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไมเ้พลิง หรือสารเคมอัีนเปน็ส่วนประกอบในการผลิต 2,000 -
ดอกไมเ้พลิง
12.15 การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 1,000 -
12.16 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค
       ข. สะสม
          - พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน 50 ตรม. 600 -
          - พื้นท่ีประกอบการเกิน 50 - 100 ตรม. 900 -
          - พื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตรม.ขึ้นไป 1,200 -
       ค. ขนส่ง 500 -
12.17 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
       ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 1,000 -

13 กิจการอ่ืนๆ 
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13.1 การพิมพ์หนังสือ หรือสิง่พิมพ์อ่ืนทีม่ลีักษณะเดยีวกันดว้ยเครื่องจักร
       ก. ใช้เคร่ืองจักรไม่เกิน 5 แรงม้า 500 -
       ข. โดยใช้เคร่ืองจักรท่ีมีก้าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้าขึ้นไป 1,200 -
13.2 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณไ์ฟฟ้า
        ก. การผลิต 2,000 -
        ข. การซ่อม
          - พื้นท่ีประกอบการไม่เกิน 50 ตรม. 300 -
          - พื้นท่ีประกอบการเกิน 50 - 100 ตรม. 500 -
          - พื้นท่ีประกอบการเกิน 100 ตรม.ขึ้นไป 1,000 -
13.3 การผลิตเทยีน เทยีนไข หรือวัตถุทีค่ล้ายคลึง 300 -
13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขยีว หรือถ่ายเอกสาร 300 -
13.5 การสะสมวัตถุ หรือสิง่ของทีช่ ารุด ใชแ้ล้วหรือเหลือใช้ 1,200 -
13.6 การประกอบกิจการโกดงัสินค้า 2,000 -
13.7 การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภณัฑ์ทีใ่ชแ้ล้ว เพ่ือน าใปใชใ้หม ่หรือแปรสภาพ
เปน็ผลิตภณัฑ์ใหม่ 500 -
13.8 การพิมพ์ เขยีน พ่นสี หรือวิธอ่ืีนใดลงบนวัตถุทีม่ใิชส่ิง่ทอ 500 -
13.9 การประกอบกิจการทา่เทยีบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 2,000 -
13.10 การบรรจุหบีหอ่สินค้าโดยใชเ้ครื่องจักร 1,000   -
13.11 การใหบ้ริการควบคุมปอ้งกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 1,000   -
13.12 การผลิตสิง่ของ เครื่องใช ้หรือผลิตภณัฑ์จากยาง 3,000   -
13.13 การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดเีซล หรือเอทานอล -
       ก. ผลิต -
          - ต้ังแต่ 200 ลิตร ไม่เกิน 1,000 ลิตร 500 -
          - ต้ังแต่ 1,000 ลิตรขึ้นไป 1,000   -
       ข. สะสม
          - ไม่เกิน 400 ลิตร 300 -
          - เกิน 400 ลิตรขึ้นไป 500 -
       ค. ขนส่ง 500 -


