
 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอบัญญตัิกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  คาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยคาธรรมเนียมสําหรับ 
การดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   
อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. ๒๕๒๘  กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร  
จึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  คาธรรมเนียม
สําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอื่นใด  ในสวนที่ไดตรา
ไวแลวในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใช
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้แทน 

ขอ ๔ ใหยกเลิกบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  คาธรรมเนียม
สําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๔๗  และใหใชบัญชีอัตรา
คาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อภิรักษ  โกษะโยธิน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :    เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควร
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมของการประกอบกิจการที่กําหนดใหเปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เพ่ิมเติม  และจัดลําดับกิจการที่เกี่ยวกับการบริการเสียใหม  เพ่ือใหสอดคลองกับกิจการที่กระทรวง
สาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม  และปรับแกอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุขใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชน  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตอง
ตราเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  ตามมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

๑. การออกใบอนญุาตใหเอกชนดาํเนินกิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเปนธุรกิจหรือโดยไดรับประโยชนตอบแทนดวยการคิดคาบริการ 

 

 ๑. รับทําการเก็บ  ขน  ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ๕,๐๐๐ 
 ๒. รับทําการกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ๕,๐๐๐ 
 ๓. รับทําการเก็บ  และขนมูลฝอยติดเชื้อ ๑๐,๐๐๐ 
 ๔.  รับทําการกําจดัมูลฝอยติดเชื้อ ๑๐,๐๐๐ 
 ๕. ใหบริการตั้งหองสุขา ๑,๐๐๐ 
 ๖. ใหบริการรถสุขา ๑,๐๐๐ 
๒. การออกใบอนญุาตดาํเนินกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในลักษณะทีเ่ปนการคา  
 ๑. กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว  
 ๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้าํ  สัตวเล้ือยคลาน  แมงหรือแมลง  
 ๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก  
  ก. จํานวนไมเกิน  ๑๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
  ข. จํานวนเกนิ  ๑๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐  ตวั ๒,๐๐๐ 
  ค. จํานวนเกนิ  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตวั ๓,๐๐๐ 
  ง. จํานวนเกนิ  ๕๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๔,๐๐๐ 
  จ. จํานวนเกนิ  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
 ๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก  
  ก. จํานวนไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
  ข. จํานวนเกนิ  ๕๐  ตัว    แตไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๒,๐๐๐ 
  ค. จํานวนเกนิ  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตัว ๓,๐๐๐ 
  ง. จํานวนเกนิ  ๒๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตัว ๔,๐๐๐ 
  จ. จํานวนเกนิ  ๕๐๐  ตัวข้ึนไป ๕,๐๐๐ 
 ๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ํา  
  ก. จํานวนไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว ๒,๐๐๐ 
  ข. จํานวนเกนิ  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ๓,๐๐๐ 
 ๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวเล้ือยคลาน  
  ก. จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
  ข. จํานวนเกนิ  ๑๐๐  ตัว  แตไมเกิน    ๒๐๐  ตัว ๒,๐๐๐ 
  ค. จํานวนเกนิ  ๒๐๐  ตัว  แตไมเกิน    ๕๐๐  ตัว ๓,๐๐๐ 
  ง. จํานวนเกนิ  ๕๐๐  ตัว  แตไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๔,๐๐๐ 
  จ. จํานวนเกนิ  ๑,๐๐๐  ตัวข้ึนไป ๕,๐๐๐ 



 -  ๒  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๑.๑.๕ การเลี้ยงแมงหรือแมลง ๑,๐๐๐ 
 ๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้าํนม  
  ก. จํานวนไมเกิน  ๕๐  ตัว ๑,๐๐๐ 
  ข. จํานวนเกนิ  ๕๐  ตัวข้ึนไป ๒,๐๐๐ 
 ๑.๓ การประกอบกจิการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะในทาํนอง 

เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเกบ็ 
คาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

 
 

๓,๐๐๐ 
 ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ  
 ๒.๑ การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่ที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   

และการฆาเพ่ือบริโภคในครวัเรือน 
 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ 

บาท 
 

   ๒.๒ การฟอกหนังสัตว  ขนสตัว  การสะสมหนงัสัตว  ขนสัตวที่ยังไมไดฟอก  
 ๒.๒.๑ การฟอกหนังสัตว  ขนสตัว  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  

๒๐  บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเตม็ปดเศษทิ้ง  แตรวมแลว
ตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๒.๒.๒ การสะสมหนังสัตว  ขนสตัวที่ยังไมไดฟอก ๔,๐๐๐ 
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป ๔,๐๐๐ 
 ๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๔,๐๐๐ 
 ๒.๕ การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
 

๕,๐๐๐ 
 ๒.๖ การประดษิฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดกูสัตว  เขาสัตว  

หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 
 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 



 -  ๓  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๒.๗ การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระทํา
อ่ืนใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสตัว 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๔,๐๐๐ 
 ๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้าํดืม่  
 ๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒ การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบดู ู ไตปลา  เตาเจี้ยว  
ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๓ การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

 ๓.๓.๑ การสะสม ๑,๐๐๐ 
 ๓.๓.๒ การผลิต  การหมัก ๒,๐๐๐ 
 ๓.๔ การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๕ การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

 
 

๑,๐๐๐ 
 ๓.๖ การเคี่ยวน้ํามนัหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
    



 -  ๔  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๗ การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอี๋  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๘ การผลิตแบะแซ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๐ การประกอบกจิการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๑ การแกะ  การลางสัตวน้าํ  ที่มิใชสวนหนึง่ของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลติ 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 
๓,๐๐๐ 

 ๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุ
กระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครวัเรือน 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
    



 -  ๕  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๓ การผลิต  การแบงบรรจุน้าํตาล  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๔ การผลิตผลติภัณฑจากน้าํนมวัว  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๕ การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายช ู  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๖ การคั่วกาแฟ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๗ การผลิตลูกช้ินดวยเครื่องจกัร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

     



 -  ๖  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๓.๑๘ การผลิตผงชูรส  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๑๙ การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๐ การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน   

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๑ การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ   
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๓ การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภณัฑอ่ืน ๆ  ที่คลายคลึงกัน  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 



 -  ๗  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๔ การประกอบกจิการหองเย็น  แชแข็งอาหาร  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค 
ในครัวเรือน 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๓.๒๖ การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป  แตไมเกิน   

๒๐  แรงมา 
 

๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภณัฑชําระลาง  
 ๔.๑ การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ   
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 



 -  ๘  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๔.๓ การผลิตสาํลี  ผลิตภัณฑจากสําลี  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสาํเร็จรูป  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๔.๕ การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ   
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร  
 ๕.๑ การอัด  การสกัดเอาน้าํมันจากพืช  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๕.๒ การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ๓,๐๐๐ 
 ๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 
 

  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

     
     



 -  ๙  - 

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   
 ๕.๕ การผลิตยาสบู  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   
 ๕.๖ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   
 ๕.๗ การผลิต  การสะสมปุย  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   
 ๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   
 ๕.๙ การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง ๓,๐๐๐ 
 ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร  
 ๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเคร่ืองใชตาง ๆ   
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐   
   บาท  
     



 -  ๑๐  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๖.๒ การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๖.๓ การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอ่ืน
ใดยกเวนกิจการใน  ๖.๑ 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๖.๕ การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๖.๖ การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

     
     



 -  ๑๑  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล  
 ๗.๑ การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพนส ี การพนสารกันสนิมยานยนต  
 ๗.๑.๑ การตอ  การประกอบ  ยานยนต  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  
   ๒๐  บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเตม็ปดเศษทิ้ง  แตรวมแลว

ตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

 ๗.๑.๒ การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต  
  ก. พ้ืนที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 
  ข. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๒๐  บาท    
   โดยใหคิดพืน้ที่เปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน    
   ๑๐,๐๐๐  บาท  
 ๗.๒ การตั้งศนูยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรบัอากาศหรืออุปกรณที่เปน 

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเคร่ืองกล 
 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๗.๓ การประกอบธรุกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนัน้  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  
หรือเคร่ืองกลดังกลาวดวย 

 
 

๕,๐๐๐ 
 ๗.๔ การลาง  การอัดฉีดยานยนต ๓,๐๐๐ 
 ๗.๕ การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี ่  
 ๗.๕.๑ การผลิต ๑๐,๐๐๐ 
 ๗.๕.๒ การซอม ๓,๐๐๐ 
 ๗.๕.๓ การอัด ๑,๐๐๐ 
 ๗.๖ การปะ  การเชื่อมยาง ๑,๐๐๐ 
 ๗.๗ การอัดผาเบรค  ผาคลตัช ๑,๐๐๐ 
 ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม  
 ๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
    



 -  ๑๒  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๘.๒ การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัด
ไมดวยเครื่องจักร 

 

  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๘.๓ การประดษิฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลอืบ
เงาสีหรือการแตงสําเร็จผลติภัณฑจากไมหรือหวาย 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๘.๔ การอบไม  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๘.๖ การประดษิฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 



 -  ๑๓  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ    
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  บาท  
   โดยใหคิดแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  

บาท 
 

 ๘.๘ การเผาถาน  หรือการสะสมถาน  
 ๘.๘.๑ การเผาถาน ๓,๐๐๐ 
 ๘.๘.๒ การสะสมถาน  
  ก. ขายปลีก ๑๐๐ 
  ข. ขายสง ๒,๐๐๐ 
 ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ  
 ๙.๑ กิจการสปาเพือ่สุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 
 

  ก. พ้ืนที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
  ข. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยใหคิด

พ้ืนที่เปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

 ๙.๒ การประกอบกจิการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙.๑  หรือใน 
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

  ก. พ้ืนที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
  ข. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๑๐๐  บาท  โดยให 

คิดพื้นที่เปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

 ๙.๓ การประกอบกจิการสถานที่อาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 
ใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 

  ก. พ้ืนที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร ๑,๐๐๐ 
  ข. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยให 

คิดพื้นที่เปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

 ๙.๔ การประกอบกจิการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทาํนองเดยีวกัน  
  ก. จํานวนหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง ๓,๐๐๐ 
  ข. จํานวนหองพักเกิน  ๒๐  หอง  คิดเพิ่มหองละ  ๑๕๐  บาท  แตรวมแลวตอง  
   ไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
     
     
     



 -  ๑๔  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๙.๕ การประกอบกจิการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือกิจการอื่นใน
ทํานองเดียวกนั 

 

  ก. จํานวนหองพักไมเกิน  ๒๐  หอง ๑,๐๐๐ 
  ข. จํานวนหองพักเกิน  ๒๐  หอง  คิดเพิ่มหองละ  ๒๕  บาท  แตรวมแลวตอง  
   ไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 ๙.๖ การประกอบกจิการโรงมหรสพ  
  ก. จํานวนทีน่ั่งไมเกิน  ๒๕๐  ที่นั่ง ๒,๐๐๐ 
  ข. จํานวนทีน่ั่งเกิน  ๒๕๐  ที่นัง่ ๓,๐๐๐ 
 ๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทค  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทาํนองเดียวกัน 
 

 ๙.๗.๑ การแสดงดนตรีสากล  การแสดงดนตรไีทยสากล  เตนรํา  ดิสโกเทค   
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทาํนองเดียวกัน 

 
๓,๐๐๐ 

 ๙.๗.๒ การแสดงดนตรีไทย  รําวง  รองเง็ง  หรือการแสดงนาฏศิลปอ่ืน ๆ   
ในทํานองเดียวกัน 

 
๑,๐๐๐ 

 ๙.๘ การประกอบกจิการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกนั  เวนแตเปน
การใหบริการใน  ๙.๑ 

 
๒,๐๐๐ 

 ๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่นในทํานอง 
เดียวกัน 

 
๓,๐๐๐ 

 ๙.๑๐ การประกอบกจิการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคบัตามกฎหมาย 
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

  ก. พ้ืนที่ไมเกิน  ๕๐  ตารางเมตร   ๒๐๐ 
  ข. พ้ืนที่เกิน  ๕๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๑๐  บาท  โดยใหคิดพืน้ที่  
   เปนจํานวนเตม็ปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 ๙.๑๑ การประกอบกจิการใหบริการควบคุมน้าํหนักโดยวธิีการควบคุมทางโภชนาการให

อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปน 
การใหบริการใน  ๙.๑  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 
 

๓,๐๐๐ 
 ๙.๑๒ การประกอบกจิการสวนสนุก  ตูเกม  
  ก. พ้ืนที่ไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๓,๐๐๐ 
  ข. พ้ืนที่เกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๕๐  บาท  โดยใหคิดพื้นที ่  
   เปนจํานวนเตม็ปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 ๙.๑๓ การประกอบกจิการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ  
 ๙.๑๓.๑ สถานฝกซอมกอลฟ ๕,๐๐๐ 
 ๙.๑๓.๒ สนามกอลฟ ๑๐,๐๐๐ 
 ๙.๑๔ การประกอบกจิการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรและ

ส่ิงแวดลอม 
 

๓,๐๐๐ 



 -  ๑๕  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๙.๑๕ การสักผิวหนัง  การเจาะห ู หรือเจาะอวัยวะอื่น  
 ๙.๑๕.๑ การสักผิวหนัง ๕,๐๐๐ 
 ๙.๑๕.๒ การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอื่น ๑,๐๐๐ 
 ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ  
 ๑๐.๑ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก  

ตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป 
 

                  ๑๐.๑.๑ การทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป  
  ก.  การทอผาดวยกี่กระตุกไมเกิน  ๒๐  ก่ี ๑,๐๐๐ 
  ข.  การทอผาดวยกี่กระตุกเกิน  ๒๐  ก่ี ๒,๐๐๐ 
                 ๑๐.๑.๒ การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมา 

ละ  ๒๐  บาท  โดยใหคดิแรงมาเปนจาํนวนเต็มปดเศษทิง้  แตรวม
แลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  

 ๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน ๓,๐๐๐ 
 ๑๐.๓ การปนฝายหรอืนุนดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน    
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครือ่งจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน    
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครือ่งข้ึนไป  
  ก. เครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องข้ึนไป  แตไมเกิน  ๑๐  เครื่อง   ๕๐๐ 
  ข. เครื่องจักรเกิน  ๑๐  เครื่อง  คิดเพิ่มอีกเคร่ืองละ  ๒๕  บาท  แตรวมแลว  
   ตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 ๑๐.๖ การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ   
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 



 -  ๑๖  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๑๐.๗ การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๐.๘ การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ    
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง  
 ๑๑.๑ การผลิตภาชนะดนิเผาหรือผลิตภณัฑดนิเผา  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๒ การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๔ การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง  
               ๑๑.๔.๑ การสะสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุทีค่ลายคลึง  
 ก.  จํานวนที่สะสมรวมกันไมเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม ๑,๐๐๐ 
   
   



 -  ๑๗  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ข. จํานวนที่สะสมรวมกันเกิน  ๕,๐๐๐  กิโลกรัม  คิดเพิ่ม  
    ๕๐  กิโลกรัมละ  ๑๐  บาท  โดยใหถือวาทุก  ๕๐  กิโลกรัม   

เปนจํานวนเตม็  เศษไมถึง  ๕๐  กิโลกรัม  ใหปดทิ้ง   
แตรวมแลวตองไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท 

 

               ๑๑.๔.๒ การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คลายคลึง ๕,๐๐๐ 
 ๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๖ การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๘ การผลิตผลติภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   
ผาเบรค  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภณัฑแกว  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
     
     



 -  ๑๘  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  
บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๓,๐๐๐ 
 ๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี  
 ๑๒.๑ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
 

               ๑๒.๑.๑ การผลิต  การบรรจุ ๕,๐๐๐ 
                ๑๒.๑.๒ การสะสม  การขนสง ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๒ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  
                ๑๒.๒.๑ การผลิต  การบรรจุ ๕,๐๐๐ 
                ๑๒.๒.๒ การสะสม  การขนสง ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๓ การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ 

ปโตรเลียมตาง ๆ  
 

                ๑๒.๓.๑ การผลิต  การกลั่น ๑๐,๐๐๐ 
                ๑๒.๓.๒ การสะสม    
  ก.  จํานวนที่สะสมไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร ๑,๐๐๐ 
  ข.  จํานวนที่สะสมเกิน  ๑,๐๐๐  ลิตร  คดิเพิ่มลิตรละ  ๑๐  สตางค  
    โดยใหคดิลิตรเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตอง 

 ไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

                ๑๒.๓.๓ การขนสง ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก  
                ๑๒.๔.๑ การผลิต   ๕,๐๐๐ 
                ๑๒.๔.๒ การสะสม  การขนสง ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๕ การพนส ี ยกเวนกิจการใน  ๗.๑  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
     



 -  ๑๙  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  
บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๖ การประดษิฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   
เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๗ การโม  การบดชัน  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๘ การผลิตส ี หรือน้ํามันผสมสี  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  
                ๑๒.๙.๑ การผลิตฟลมรูปถาย  ฟลมภาพยนตร ๑๐,๐๐๐ 
                ๑๒.๙.๒ การลางฟลมรูปถาย  ฟลมภาพยนตร ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๐ การเคลือบ  การชุบวัตถดุวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 
 

  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 



 -  ๒๐  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  
บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมี  อันเปนสวนประกอบ 
ในการผลติดอกไมเพลิง 

 

                ๑๒.๑๔.๑ การผลิต ๕,๐๐๐ 
                ๑๒.๑๔.๒ การสะสม  การขนสง ๓,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๒.๑๖ การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  
                ๑๒.๑๖.๑ การผลิต  การบรรจุ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่ม 

แรงมาละ  ๒๐  บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเตม็ปด 
เศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

                ๑๒.๑๖.๒ การสะสม  การขนสง ๒,๐๐๐ 
 ๑๒.๑๗ การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 



 -  ๒๑  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๓. กิจการอื่น ๆ   
 ๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร  
  ก. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  
  ๒๐  บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเตม็ปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตอง 

ไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

 ๑๓.๒ การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
อุปกรณไฟฟา 

 

                ๑๓.๒.๑ การผลิต    
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่ม 

แรงมาละ  ๒๐  บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเตม็ปด 
เศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

                ๑๓.๒.๒ การซอม ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๓ การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร  
                ๑๓.๔.๑ การพิมพแบบ  พิมพเขียว ๒,๐๐๐ 
                ๑๓.๔.๒ การถายเอกสาร ๑,๐๐๐ 
 ๑๓.๕ การสะสมวัตถหุรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช ๕,๐๐๐ 
 ๑๓.๖ การประกอบกจิการโกดังสินคา  
  ก. พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร   ๒,๐๐๐ 
  ข. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๑๐  บาท  
   โดยใหคิดพืน้ที่เปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน   

๑๐,๐๐๐   บาท 
 



 -  ๒๒  -

ลําดบั รายการ ฉบับละ 
(บาท) 

 ๑๓.๗ การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มใิชส่ิงทอ  
  ก. โดยไมใชเครือ่งจักร ๑,๐๐๐ 
  ข. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒,๐๐๐ 
  ค. โดยใชเครื่องจกัรที่มีกําลังรวมกันเกิน  ๒๐  แรงมา  คิดเพิ่มแรงมาละ  ๒๐  

บาท  โดยใหคิดแรงมาเปนจํานวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  
๑๐,๐๐๐  บาท 

 

 ๑๓.๙ กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา ๕,๐๐๐ 
๓. การออกใบอนญุาตจัดตั้งตลาด  
 ๓.๑ ตลาดประเภทที่  ๑ ๒,๐๐๐ 
 ๓.๒ ตลาดประเภทที่  ๒ ๒,๐๐๐ 
 ๓.๓ ตลาดประเภทที่  ๓ ๒,๐๐๐ 
๔. การออกใบอนญุาตจัดตั้งสถานที่จาํหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  
 ก. พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร ๒,๐๐๐ 
 ข. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๕  บาท  โดยใหคิดพืน้ที่

เปนจํานวนเตม็ปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
 

๕. การออกใบอนญุาตใหจาํหนายสินคาในทีห่รือทางสาธารณะ  
 ๕.๑ การจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาที่หนึ่งที่ใด 

เปนปกต ิ
 

๑๐๐ 
 ๕.๒ การจําหนายสนิคาในที่หรือทางสาธารณะ  โดยลักษณะวิธีการเรขาย ๑๐ 
๖. การออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จาํหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

และคาธรรมเนียมสําหรับการดําเนินกิจการรายป 
 

 ก. พ้ืนที่ประกอบการไมเกิน  ๑๐  ตารางเมตร ๑๐๐ 
 ข. พ้ืนที่ประกอบการเกิน  ๑๐  ตารางเมตร  คิดเพิ่มตารางเมตรละ  ๕  บาท  โดยใหคิด 

พ้ืนที่เปนจาํนวนเต็มปดเศษทิ้ง  แตรวมแลวตองไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 
 

   
   
   
   

 


