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ประเภทกิจกำร

กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้า สัตว์เลื้อยคานหรือแมลง
(1) การเลี้ยงม้า โค กระบือ
(ก) มากกว่า 3 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
(ข) มากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
(ค) มากกว่า 20 ตัว ขึ้นไป
(2) การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ
(ก) มากกว่า 3 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
(ข) มากกว่า 10 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว
(ค) มากกว่า 20 ตัว ขึ้นไป
(3) การเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน นก
(ก) มากกว่า 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
(ข) มากกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 200 ตัว
(ค) มากกว่า 200 ตัว ขึ้นไป
(4) การเลี้ยงสัตว์น้า
(ก) การค้าปลีก
-พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่ 5-10 ตารางเมตร
-พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตรขึ้นไป
(ข) การเพาะเลี้ยง หรือการค้าส่ง
(5) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง เพื่อจ้าหน่าย ยกเว้น งูพิษและงูที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คน และสัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ รวมถึงสัตว์
ต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิด ทุกประเภท
-พื้นที่เลี้ยงตั้งแต่ 5-10 ตารางเมตร
-พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตรขึ้นไป
1.2 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม
(ก) มากกว่า 4 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว
(ข) มากกว่า 10 ตัว ขึ้นไป
1.3 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท้านองเดียว
กัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียก
เก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(1) กิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์
(2) สถานที่กักสัตว์ ขังสัตว์
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร
(ง) พื้นที่รวมมากกว่า 40 ตารางเมตร ขึ้นไป
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กิจกำรที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
2.1 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(1) การฆ่าห่าน เป็ด ไก่
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
200
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
-วันละไม่เกิน 100 ตัว
300
-วันละมากกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน 199 ตัว
400
-วันละ 200 ตัว ขึ้นไป
600
2.2 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(1) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์
1,000
(2) การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยัง
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
200
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
400
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
600
2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
200
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
400
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
600
2.4 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
200
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
300
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า ขึ้นไป
500
2.5 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร
200
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
300
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
500
2.6 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
200
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
500
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า ขึ้นไป
1,000
2.7 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระท้าอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(1) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจะ
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
200
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
500
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(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2) การสะสม หรือการกระท้าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 100 ตารางเมตร
2.8 การสะสมหรือการล้างครั่ง
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป

กิจกำรที่เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม
1 การผลิตเนย เนยเทียม
2 การผลิตกะปิ น้้าพริกแกง น้้าพริงเผา น้้าปลา น้้าเคย น้้าบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
3 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
4 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
5 การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์
พืช ยกเว้น ในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(ก) โดยไม่ใช่เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้าขึ้นไป
6 การเคี่ยวน้้ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้น ในสถานที่
จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
(ก) โดยไม่ใช่เครื่องจักร
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(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(ก) โดยไม่ใช่เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การผลิตแบะแซ
การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(ก) โดยไม่ใช่เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การประกอบกิจการการท้าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(ก) โดยใช้แรงงานคน
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การแกะ การล้างสัตว์น้า ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น การผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 50 ตารางเมตรขึ้นไป
การผลิตน้้าอัดลม น้้าหวาน น้้าโซดา น้้าถั่วเหลือง เครื่องดื่นชนิดต่าง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(ก) โดยใช้แรงงานคน
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การแบ่งบรรจุน้าตาล
(ก) โดยใช้แรงคน
(ข) โดยใช้เครื่องจักร
การผลิตภัณฑ์จากน้้านมวัว
(ก) โดยใช้แรงงานคน
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้้าส้มสายชู
การคั่วกาแฟ
(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) ใช้เครื่องจักร
การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
ประเภทกิจกำร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
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18 การผลิตผงชูรส
19 การผลิตน้้ากลั่น น้้าบริโภค
20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
21 การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
22 การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
23 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(ก) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
24 การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
25 การผลิตน้้าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ้าหน่ายอาหารและเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
(1) การผลิตน้้าแข็งเพื่อการบริโภค
(ก) เครื่องจักรตั้งแต่ 30 แรงม้า แต่ไม่เกิน 60 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรตั้งแต่ 61 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 100 แรงม้าขึ้นไป
(2) การผลิตน้้าแข็งเพื่อการประมง
26 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก้าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรตั้งแต่ 5 แรงงม้า แต่ไม่เกิน 10 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 10 แรงม้าขึ้นไป

ลำดับที่
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ประเภทกิจกำร
กิจกำรที่เกี่ยวกับยำ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องสำอำง ผลิตภัณฑ์ชำระล้ำง
1 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(1) การผลิต การบรรจุยา

2,000
2,000

200
400
1,000
200
400
1,000
200
400
1,000
200
400
1,000
200
400
1,000

300
600
1,000
3,000
1,000
2,000
3,000

อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)

2

3
4

5

(ก) ยาแผนโบราณ
-ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
-ใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(ข) ยาแผนปัจจุบัน
-ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
-ใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้าขึ้นไป
(2) การโม่ การบด การผสม
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
การผลิต กรรบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส้าอางต่าง ๆ
(1) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู เครื่องส้าอางต่างๆ
(2) การผลิต การบรรจุผ้าเย็น กระดาษเย็น
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
การผลิตส้าลี ผลิตภัณฑ์จากส้าลี
การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส้าเร็จรูป
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
การผลิตสบู่ ผลซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช้าระล้างต่าง ๆ
(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป

กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรเกษตร
1 การอัด การสกัดเอาน้้ามันจากพืช
(1) ใช้แรงงาน
(2) ใช้เครื่องจักร
2 การล้าน การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(1) การสะสม
(ก) จ้านวนไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม
(ข) จ้านวนมากกว่า 1,000 กิโลกรัม ขึ้นไป
(2) การล้าง
ลำดับที่
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300
600
600
2,000
200
300
500
2,000
500
1,000
2,000
1,000
500
1,000
2,000
500
1,000
2,000

5

5
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(3) การรม การอบ
การผลิตแป้งมันส้าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ ในท้านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
(1) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร

500
1,000

500
1,000
700
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
2,000

1,000

4

5

6

7

8

ลำดับที่
5
9

(2) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(1) ต่้ากว่าวันละ 10 เกวียน
(2) มากกว่าวันละ 10 เกวียน แต่ไม่เกิน 20 เกวียน
(3) มากกว่าวันละ 20 เกวียน ขึ้นไป
การผลิตยาสูบ
(1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(2) ใช้เครื่องจักร
การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(1) โดยไม่ใช้เครื่องจักร
(ก) แรงงานไม่เกิน 5 คน
(ข) แรงงานมากกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
(ค) แรงงานมากกว่า 10 คน ขึ้นไป
(2) ใช้เครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
การผลิต การสะสมปุ๋ย
(1) การผลิตปุ๋ย
(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า หรือแรงงานคนไม่เกิน 10 คน
(2) การสะสมปุ๋ย (เพื่อจ้าหน่ายค้าปลีกและส่ง)
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
(3) การสะสมปุ๋ย (ลักษณะโกดัง)
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
(1) ใช้แรงงาน
(2) ใช้เครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
ประเภทกิจกำร
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสัมปะหลัง
(1) การสะสม (ลักษณะโกดัง)
(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2) การสะสม (เพื่อจ้าหน่ายค้าปลีกและส่ง)

2,000
200
500
1,000
1,000
2,000

300
500
1,000
500
1,000
2,000

1,000
3,000
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500
1,000
1,000
1,500
2,000
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1,500
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
2,500

1,000
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(ก) พื้นที่รวมไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่รวมมากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
(3) การตาก
(4) การขนถ่ายมันสัมปะหลัง
กิจกำรที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(2) ใช้เครื่องจักร
(ก) เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
2 การหลอมการหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (1)
(1) การหลอม การหล่อทองรูปพรรณ
(2) การหลอม การหล่อ การถลุงโลหะทุกชนิด
(3) การหลอม การหล่อการถลุงแร่ทุกชนิด
3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้น กิจการใจ (1)
(1) การกลึง
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
(2) การเจาะ
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
(3) การเชื่อม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
(4) การตี
(5) การตัด
(6) การประสาน
(7) การรีด การอัด
ลำดับที่
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1,000
1,500
1,500
1,500
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การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอื่นใด
ยกเว้น กิจการใน (1)
รขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจั5กร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้น กิจการใน (1)
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
6 การท้าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่
(1) การท้าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกแร่
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร

300
700
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1,500
1,000
1,500
3,000

500
1,000
100
200
500
200
300
500
300
200
500
700
อัตรำค่ำธรรมเนียม
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500

500
1,000
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3,000

(ข) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2) การล้างแร่
7

กิจกำรที่เกี่ยวกับยำนยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
1 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ
(2) การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
(ง) พื้นที่มากกว่า 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 40 ตารางเมตร
(จ) พื้นที่มากกว่า 40 ตารางเมตร ขึ้นไป
2 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วน
ประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(1) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2) การซ่อม
(ก) รถจักรยานสองล้อ จักรยานสามล้อ
(ข) รถจักรยานยนต์
(ค) เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ยกเว้น (ก) และ (ข)
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
(3) การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรืออุปกรณืที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
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ประเภทกิจกำร

3

4

5

5,000
5,000

1,000
300
500
700
1,000
1,500

500
1,000
1,500
100
300
300
500
1,000

300
500
1,000

อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจ้าหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(1) รถยนต์
1,000
(2) รถจักรยานยนต์
500
(3) เครื่องจักรกล
800
การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
500
(ค) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
1,000
การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(1) การผลิต การอัดแบตเตอรี่

(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) ใช้เครื่องจักร
(2) การซ่อมแบตเตอรี่
การปะ
6 การเชื่อมยาง
(1) รถจักรยานยนต์ รถจักรยานสองล้อ จักรยานสามล้อ
(2) รถยนต์ หรือพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์
(3) หล่อดอกไม่เกิน 3 แท่น
(4) หล่อดอกมากกว่า 3 แท่น
7 การอัดผ้าเบรค ผ้าครัช
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
8

2,000
3,000
500
100
300
500
1,000
500
700
1,000

กิจกำรที่เกี่ยวกับไม้
1 การผลิตไม้ขีดไฟ
1,000
2 การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท้าคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร
(1) ใช้แรงคน
300
(2) ใช้เครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
500
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
1,000
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
2,000
3 การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงาสี
หรือการแต่งส้าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(ก) ใช้แรงคน หรือใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
300
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
500
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
1,000
4 การอบไม้
(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
1,000
(ข) ใช้เครื่องจักร
2,000
ลำดับที่
ประเภทกิจกำร
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
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5 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
2,000
6 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(ก) ใช้แรงคน หรือใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
300
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า
500
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
1,000
7 การผลิตกระดาษต่าง ๆ
1,500
8 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
(1) การเผาถ่าน
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
2,000
(ค) พื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
3,000
(2) การสะสมถ่าน
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
300

(ข) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
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500
1,000

กิจกำรที่เกี่ยวกับกำรบริกำร
1 กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
2 การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(1) แผนโบราณ
1,000
(2) อาบ อบ นวด
3,000
3 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน
ข้อ 9(1) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถสนพยาบาล
(1) สถานที่อาบน้้า อบไอน้้า อบสมุนไพร
2,000
(2) สถานที่อาบน้้า อบไอน้้า
1,500
(3) สถานที่อาบน้้า อบสมุนไพร
1,500
(4) สถานที่อานบ้้า
1,000
4 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในท้านองเดียวกัน เช่น เกสท์เฮาส์
อพาทเมนต์ แมนชั่น คอนโดมิเนี่ยม เป็นต้น
(1) ห้องพักตั้งแต่ 1 ห้อง ถึง 10 ห้อง
500
(2) ห้องพักตั้งแต่ 11 ห้อง ถึง 30 ห้อง
1,000
(3) ห้องพักตั้งแต่ 31 ห้อง ขึ้นไป
2,000
5 การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใน
ท้านองเดียวกัน
(1) ห้องพักตั้งแต่ 3 ห้อง ถึง 5 ห้อง
300
(2) ห้องพักตั้งแต่ 6 ห้อง ถึง 10 ห้อง
500
(3) ห้องพักตั้งแต่ 11 ห้อง ขึ้นไป
1,000
ลำดับที่
ประเภทกิจกำร
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
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6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(1) โรงภาพยนตร์
1,000
(2) โรงมหรสพ
1,000
(3) มหรสพในที่สาธารณะ เช่น หนังเร่ หนังตะลุง เป็นต้น
500
7 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร้า ร้าวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดง
อื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน
(1) การจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
(2) การจัดให้มีการเต้นร้า หรือการแสดงอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
(3) การจัดให้มี ร้าวง รองแง็ง หรือการแสดงอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
500
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
800

8

9
10

11

12

ลำดับที่
9

13

14

15
16

(4) การจัดให้มีดิสโก้
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
(5) คาราโอเกะ
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
800
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
1,000
การประกอบกิจการสระว่ายน้้า หรือกิจการอื่น ๆ ในท้านองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้
บริการใน (1)
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ ในท้านองเดียวกัน 3,000
การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(1) กิจการเสริมสวยหรือแต่งผมผู้ชาย
(ก) เก้าอี้ไม่เกิน 3 ตัว
200
(ข) เก้าอี้มากกว่า 3 ตัว เก็บเพิ่มตัวละ 50 บาท
(2) กิจการเสริมสวยหรือแต่งผมผู้หญิง
(ก) เก้าอี้ไม่เกิน 3 ตัว
300
(ข) เก้าอี้มากกว่า 3 ตัว เก็บเพิ่มตัวละ 50 บาท
การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้้าหนักโดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหาร
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เว้นแต่การให้บริการใน (1)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
500
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
1,000
(ค) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
ประเภทกิจกำร
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(1) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
6,000
(2) การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
3,000
การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
500
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
1,000
การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอื่น
500
การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(1) จัดให้มีบริการในสถานที่
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,500
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
(2) จัดให้มีบริการนอกสถานที่
(ก) พนักงานไม่เกิน 5 คน
500
(ข) พนักงานมากกว่า 5 คน ไม่เกิน 10 คน
800
(ค) พนักงานมากกว่า 10 คน ขึ้นไป
1,000

(3) จัดและมีสถานที่ฝึกอบรม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
17 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(1) จัดให้มีบริการในสถานที่
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
(2) จัดให้มีบริการนอกสถานที่
(ก) พนักงานไม่เกิน 5 คน
(ข) พนักงานมากกว่า 5 คน ไม่เกิน 10 คน
(ค) พนักงานมากกว่า 10 คน ขึ้นไป
(3) จัดและมีสถานที่ฝึกอบรม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 25 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
10 กิจกำรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
1 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่
5 กี่ขึ้นไป
(1) การปั่นด้าย การกรอด้าย ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
(2) การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
ลำดับที่
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ประเภทกิจกำร
2

3
4

5

6
7

8

การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 20 ตารางเมตร ขึ้นไป
การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
การทอเสื่อ กระสอบ พรมหรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 5 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 แรงม้า ขึ้นไป
การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่อง ขึ้นไป
(ก) เครื่องจักรมากกว่า 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง
(ข) เครื่องจักรมากกว่า 10 เครื่อง ขึ้นไป
การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 เครื่อง
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 เครื่อง ไม่เกิน 5 เครื่อง
(ค) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 5 เครื่อง ขึ้นไป
การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
(1) ลักษณะหาบเร่
(2) ลักษณะมีสถานที่ประจ้า หรือร้านค้า
(3) ลักษณะโรงงาน

1,000
1,500
2,000

1,000
1,500
2,000
500
800
1,000
1,000
1,500
2,000

500
2,000
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
500
800
2,000
2,000
3,000
600
1,000
1,000
300
500
800
100
500
2,000

11 กิจกำรที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทรำย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ำนคลึง
1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) ใช้เครื่องจักร
2 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
3 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(ก) ไม่ใช้เครื่องจักร
(ข) ใช้เครื่องจักร
4 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(ก) ในคลังสินค้า (โกดัง)
(ข) ในร้านค้า
(1) จ้านวนไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม
(2) จ้านวนมากกว่า 5,000 กิโลกรัม ขึ้นไป
(2) การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
5 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(2) ใช้เครื่องจักร
ลำดับที่
ประเภทกิจกำร
11
6

7

8

9

(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า ขึ้นไป
การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(2) ใช้เครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า ขึ้นไป
การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(1) ไม่ใช้เครื่องจักร
(2) ใช้เครื่องจักร
(ก) โดยใช้เครื่องจักรไม่เกิน 3 แรงม้า
(ข) โดยใช้เครื่องจักรมากกว่า 3 แรงม้า ขึ้นไป
การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค
ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้้า เป็นต้น
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
(ค) พื้นที่มากกว่า 100 ตารางเมตร ขึ้นไป
การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(1) การผลิตกระจก
(2) การตกแต่ง การตัด การดัดแปลงกระจก
(ก) ใช้แรงงาน

800
1,500
5,000
500
1,000

2,000
500
1,000
1,000
2,000
3,000
800
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
1,000
2,000
800
1,000
2,000
1,000
1,500
2,000

500
1,000
2,000
2,000
1,000

(ข) ใช้เครื่องจักร
(3) การผลิตกระจกเป็นสิ่งของเครื่องใช้
(ก) ใช้แรงงาน
(ข) ใช้เครื่องจักร
10 การผลิตกระดาษทราย
11 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป

2,000
1,000
2,000
1,500
1,000
2,000

12 กิจกำรที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่ำนหิน สำรเคมี
1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท้าละลาย
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม
(ก) พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
1,000
(ข) พื้นที่มากกว่า 50 ตารางเมตร ขึ้นไป
2,000
(2) การขนส่ง
(ก) มียานพาหนะขนส่งไม่เกิน 3 คัน
1,000
(ข) มียานพาหนะขนส่งมากกว่า 3 คันขึ้นไป
2,000
2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม
(ก) คลังก๊าซความจุไม่เกิน 10,000 ลิตร
2,000
ลำดับที่
ประเภทกิจกำร
อัตรำค่ำธรรมเนียม
(ฉบับละ....บำท/ปี)
12
2
(ข) คลังก๊าซความจุมากกว่า 10,000 ลิตร ขึ้นไป
(ค) ปั้มจ้าหน่ายก๊าซ
(ง) สถานที่ประกอบ

