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บาท สตางค์ 

 1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   
1 การเพาะพันธุ ์เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด    
 การเลี้ยงสัตว์บก   
 ก. การเล้ียงสุนัข ม้า โค กระบือ    
    (1) เกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 10 ตัว 50 - 
    (2) เกิน 10 ตัว ข้ึนไป  100 - 
 ข.การเล้ียงสุกร   
    (1) เกิน 10 ตัว ไม่เกิน 20 ตัว  50  - 
    (2) เกิน 20 ตัว ไม่เกิน 50 ตัว  100  - 
    (3) เกิน 50 ตัว ไม่เกิน 100 ตัว  1,000 - 
    (4) เกิน 101 ตัว ไม่เกิน 500 ตัว 2,000 - 
    (5) เกิน 501 ตัว ไม่เกิน 1,000 ตัว 3,000 - 
    (6) เกิน 1,001 ตัว ไม่เกิน 2,000 ตัว 4,000 - 
    (7) เกิน 2,001 ตัว ไม่เกิน 3,000 ตัว  5,000 - 
    (8) เกิน 3,001  ตัวขึ้นไป 6,000 - 
 ค. การเล้ียงแกะ, แพะ    
    (1) ต้ังแต่ 5 ตัว ไม่เกิน 10 ตัว  100  - 
    (2) เกิน 10 ตัว ข้ึนไป   200  - 
 การเลี้ยงสัตว์ปีก    
 ก. การเล้ียงห่าน, เป็ด, ไก ่   

 ก.      (1) ต้ังแต่ 50 ตัว ไม่เกิน 100  ตัว  50 - 
    (2) เกิน 100 ตัว ไม่เกิน 500 ตัว  100  - 
    (3) เกิน 500 ตัวขึ้นไป  500  - 
 การเลี้ยงสัตว์น้ า    
 ก. การเล้ียงสัตว์น้ า กระชังปลา สัตว์เล้ือยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  

เป็นลักษณะฟาร์มเพื่อการค้า  
 

100 
 

 การเลี้ยงแมลง   
 ก.การเล้ียงแมงและแมลง เป็นลักษณะฟาร์มเพื่อการค้า 100  

2 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอานม    
    (1) เกิน 5 ตัว ไม่เกิน 10 ตัว  100  
    (2) เกิน 10 ตัว ข้ึนไป  200  

3 การประกอบกิจการเล้ียงสัตว์ รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใด อันมี   
 ลักษณะท านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชม หรือเพื่อประโยชน ์   
 ของกิจการนั้น ท้ังนี้ ไมว่่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง   
 หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

 
200  
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 2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
4 การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด   
     ก. โดยไม่ใช้เครื่องจักร  100   
     ข. โดยใช้เครื่องจักร  300   

5 การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์   
 ก. มีหนังสัตว์ ขนสัตว์ ไม่เกิน 200 กิโลกรัม 400  
 ข. มีหนังสือสัตว์เกิน 200 กิโลกรัมข้ึนไป 500  

6 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 100  
7 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 100  
8 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานท่ี 

จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
100  

9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ 
หนังสัตว์ เขาสัตว์ หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ 

  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 500  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100  

10 การผลิต โม ่การป่น การบด การผสม การบรรจุ  การสะสม หรือกระท าอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืชหรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือ
ส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

  

 ก.พื้นท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 300 - 

11 การสะสมหรือล้างครั่ง 100 - 
 3.กิจการที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ าด่ืม  - 

12 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพรกิปรุงส าเร็จ เต้าเจ๊ียว ซีอิ้ว 
น้ าจ้ิม หรือซอสชนิดต่างๆ 

100  

13 การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ปลาร้า 
ปลาเจ่า ปลาจ่อม กุ้งเจ่า ปลาส้ม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง 
น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

100  

14 การผลิต การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ 
หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

100 - 

15 การผลิต การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด 
นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่น 

  

 ก.พื้นท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 2,000  

16 การผลิต การสะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน   
 ก.พื้นท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 200 - 
 ข.พื้นท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 500 - 
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17 การผลิตสะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าหู้ เต้าฮวย      

วุ้นเส้น เกี๋ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 200  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100  

18 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ท่ีคล้ายคลึง
กัน 

  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 200  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100  

19 การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบ
อื่นๆ  

  

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 200  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100  

20 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 100  
21 การผลิต  สะสมหรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
100  

22 การผลิตไอศกรีม  100  
23 การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 200  
24 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอื่นๆ   

 ก.โดยใช้เครื่องจักร 500  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200  

25 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ข้าวหมาก น้ าตาลเมา 

500  

26 การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ 200  
27 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง   

 ก.พื้นท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 200  
 ข.พื้นท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 500  

28 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก 
ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่างๆ บรรจุกระป่อง ขวดหรือภาชนะอื่นใดยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 
500 

 

29 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด    
 ก.โดยใช้เครื่องจักร 500  
 ข.โดยไม่ใช้เครื่องจักร 300  

30 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 300  
31 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเช่ือม (ยกเว้นภายในครอบครัว) 100  
32 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 100  
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33 การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 100  
34 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 300  
35 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร   

 ก.ก าลังเครื่องจักร 5-10 แรงม้า 200  
 ข.ก าลังเครื่องจักร 10 แรงม้าขึ้นไป 500  
 4.กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองส าอาง 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด 
  

36 การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
 ก.พื้นท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 300  
 ข.พื้นท่ีต้ังแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 500  

37 การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมท้ังสบู่ท่ี
ใช้กับร่างกาย 

300  

38 การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 200  
39 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 200  
40 การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาด

ต่างๆ  
100  

 5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
41 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช 100  
42 การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 200  
43 การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืชหรือแป้งอื่นๆ 

ในท านองเดียวกัน 
200  

44 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
 ก.โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันไม่เกิน 15 แรงม้า 200  

 ข.โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน 15 แรงมา้แต่ไม่เกิน 40 แรงม้า 500  
 ค.โดยใช้เครื่องจักรท่ีมีก าลังรวมกันเกิน 40 แรงมา้ 750  

45 การผลิตยาสูบ   
 ก.ใช้เครื่องจักร 500  
 ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 300  

46 การขัด  การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช  200  
47 การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ย   

 ก.การท าปุ๋ย 300  
 ข.การสะสม   
 1.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 100  
 2.พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตรขึ้นไป 200  
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48 การผลิตเส้นใยจากพืช 200  
49 การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 200  

 6.กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
50 การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย

โลหะหรือแร่ 
  

 ก.ใช้เครื่องจักร 400  
 ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 200  

51 การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ในล าดับท่ี 50 

200  

52 การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในล าดับท่ี 50 

200  

53 การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในล าดับท่ี 50 

200  

54 การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาต
ในล าดับท่ี 50 

  

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 200  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 400  

55 การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 500  
 7.กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล   

56 การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์   
 ก.พื้นท่ีต่ ากว่า 200 ตารางเมตร 300  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 500  

57 การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 1,000  
58 การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
  

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 300  
 ข.พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 500  

59 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรอืเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอ่มหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

100  

60 การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 200  
61 การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 200  
62 การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยานยนต์    

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 50  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 100  
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63 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ   

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 300  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 500  

64 การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 200  
65 การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
500  

 8.กิจการที่เกี่ยวกับไม้   
66 การผลิตไม้ขีดไฟ 100  
67 การเล่ือย  ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร   

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 300  

68 การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้ หวาย ชานอ้อย 

  

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 300  

69 การอบไม้ 200  
70 การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 100  
71 การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ   

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 200  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 500  

72 การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ   
 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 200  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 500  

73 การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน   
 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 300  
 9.กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

74 การประกอบกิจการสปา เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

300  

75 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000  
76 การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

300  
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77 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประการเพื่อสุขภาพ 

300  

78 การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจัดไว้เพื่อให้บริการพัก
ช่ัวคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นใน
ท านองเดียวกัน 

  

 ก.ไม่เกิน 10 ห้อง 300  
 ข.เกิน 10 ห้องขึ้นไป 500  

79 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน 

  

 ก.ไม่เกิน 10 ห้อง 200  
 ข.เกิน 10 ห้องขึ้นไป 300  

80 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 500  
81 การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
  

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 200  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 500  

82 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ล าดับท่ี 74 

300  

83 การประกอบกิจการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านอง
เดียวกัน 

300  

84 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

100  

85 การประกอบกิจการสถานท่ีออกก าลังกาย 500  
86 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 500  
87 การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ล่ิง ตู้เกม   

 ก.สวนสนุก  โบว์ล่ิง 500  
 ข.ตู้เกม หรือเครื่องเล่นเกม เครื่องละ 100  

88 การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ ร้านอนิเตอร์เน็ต เกมออนไลน ์ 300  
89 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,000  
90 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร์หรือส่ิงแวดล้อม 
500  

91 การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 300  
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92 การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบ้านของผู้รับบริการ 200  
93 การประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผู้รับการ 200  
94 การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว์

ช่ัวคราว 
500  

 10.กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   
95 การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทดผ้าด้วยกี่กระตุก ต้ังแต่ 5 กี่

ขึ้นไป 
100  

96 การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 100  
97 การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 200  
98 การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร 200  
99 การเย็บ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่น ด้วยเครื่องจักร   

 ก.จ านวน 5-10 เครื่อง 100  
 ข.จ านวน 11-20 เครื่อง 200  
 ค.จ านวน 21 เครื่องขึ้นไป 500  

100 การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่นๆ 100  
101 การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบ ผ้าด้วยเครื่องจักร   

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 300  

102 การย้อม การฟอก การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ 100  
 11.กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

103 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   
 ก.ใช้เครื่องจักร 300  
 ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 100  

104 การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร   
 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 2,000  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 5,000  

105 การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
 ก.ใช้เครื่องจักร 500  
 ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 200  

106 การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ 
บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในล าดับท่ี 104 

  

 ก.ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 500  
 ข.ต้ังแต่ 5,000 กิโลกรัมข้ึนไป 800  

107 การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 200  
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108 การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 200  
109 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 300  
110 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า

เบรก ผ้าครัช กระเบ้ืองมุงหลังคา กระเบ้ืองยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 
1,000  

111 การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 500  
112 การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 200  
113 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000  
114 การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด

ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตใน ล าดับท่ี 54 
1,000  

 12.กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่ายโค้ก และสารเคมี
ต่างๆ 

  

115 การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย 1,000                   
116 การผลิต สะสม บรรจุหรือขนส่งก๊าซหรือแก๊ส   

 ก.100-2,000  ลิตร 500  
 ข.ต้ังแต่ 2,000  ลิตรขึ้นไป 1,000  

117 การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
 ก.ต่ ากว่า 1,000  ลิตร 200  
 ข.1,000-5,000  ลิตร 500  
 ค.5,000  ลิตรขึ้นไป 1,000  

118 การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก   
 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 2,000  

119 การพ่นสี ยกเว้นกิจการท่ีได้รับใบอนุญาตในล าดับท่ี 56 100  
120 การผลิตส่ิงของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์    

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 2,000  

121 การโม่ สะสม หรือบดชัน   
 ก.ใช้เครื่องจักร 500  
 ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 200  

122 การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 100  
123 การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์   

 ก.ล้างฟิล์มรูปถ่าย 300  
 ข.ล้างฟิล์มภาพยนต์ 500  
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124 การเคลือบ ชุดวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,000  
125 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 2,000  

126 การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000  
127 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 1,000  
128 การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตดอกไม้เพลิง 
500  

129 การผลิตเชลแล๊ก หรือสารเคลือบเงา 200  
130 การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหนะน าโรค 200  
131 การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 200  

 13.กิจการอื่นๆ   
132 การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อืน่ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   

 ก.เครื่องจักรมีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 200  
 ข.เครื่องจักรมีก าลังรวมกันเกิน 2 แรงม้าแต่ไม่เกนิ 5 แรงม้า 300  
 ค.เครื่องจักรมีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า 500  

133 การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

  

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 100  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 300  

134 การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 100  
135 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 100  
136 การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 500  
137 การประกอบกิจการโกดังสินค้า   

 ก.พื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 500  
 ข.พื้นท่ีมากกว่า 200 ตารางเมตร 1,000  

138 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

  

 ก.ใช้เครื่องจักร 500  
 ข.ไม่ใช้เครื่องจักร 200  

139 การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่ส่ิงทอ 100  
140 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 500  
141 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 500  
142 การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค 500  
143 การผลิตส่ิงของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 2,000  
144 การผลิต สะสม หรือขนส่งไพโอดีเซลและเอทานอล 2,000  



 

 

 
 


