
 

 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
ประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

 
 

รายการ 
ค่าธรรมเนียม/
ปีละ/ฉบับละ 

(บาท) 

1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
(๑) การเลีย้งม้า  โค  กระบือ  

-  เกิน  ๔๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ 

(๒) การเลีย้งสุกร  

-  เกิน  ๒๐  ตัว  แต่ไมเ่กิน  ๕๐  ตัว ๒๐๐ 

-  เกิน  ๕๐  ตัว  แต่ไมเ่กิน  ๑๐๐  ตัว ๕๐๐ 

-  เกิน  ๑๐๐  ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐ 

(๓) การเลีย้งแพะ  แกะ  

-  ตั้งแต่  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว ๑๐๐ 

-  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๒๐๐ 

(๔) การเลีย้งห่าน  เป็ด  ไก ่  

-  เกิน  ๑๐๐  ตัว  แตไ่ม่เกิน  ๕๐๐  ตัว ๑๐๐ 

-  เกิน  ๕๐๐  ตัว  แตไ่ม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว ๒๐๐ 

-  เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  ขึ้นไป ๓๐๐ 

(๕) การเลีย้งสัตว์เพื่อรีดเอานม  

-  ไม่เกิน  ๕  ตัว ๕๐ 

-  เกิน  ๕  ตัว  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตวั ๑๐๐ 

-  เกิน  ๑๐  ตัวขึ้นไป ๑๕๐ 

2.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลติภัณฑ ์

(1)  การฆ่าสตัว์ ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่าเพื่อการบรโิภคในครัวเรือน  



 

                                1. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 

                                2. โดยไม่ใช้เครื่องจักร ๕00 

(2)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสตัว์ที่ยังมิไดฟ้อก 1,000 

(3)  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 1,000 

(4)  การเคี่ยวหนังสตัว์  เอ็นสัตว์ ไขสัตว ์ 1,000 
(5)  การต้ม การตาก การเผาเปลอืกหอย เปลือกปู เปลืองกุ้ง ยกเวน้ ในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
      และการขายในตลาด ๕๐๐ 
(6) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลติภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสตัว์ เขาสตัว์หนังสัตว์ ขนสตัว์  
     หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์  

                                   1. โดยใช้เครื่องจักร  

                                           1.1 เครื่องจักร ไมเ่กิน 20 แรงม้า ๑,000 

                                           1.2 เครื่องจักร เกิน 20 แรงมา้ขึ้นไป ๑,๕00 

                                   2. ไม่ใช้เครื่องจักร ๕๐๐ 
(7) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอื่นใดต่อสตัว์หรือพืช  
     หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตวห์รือพืช เพื่อเป็นอาหารสตัว์  

                                1. เนื้อที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตร 1,000 

                                2. เนื้อที่ตั้งแต่ 100-200 ตารางเมตร 500 

                                3. เนื้อที่ต่ำกว่า 100 ตารางเมตร 300 

(8)  การสะสมหรือการล้างครั่ง 500 

3.  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม น้ำด่ืม 

(1) การผลิตเนย เนยเทียม 1,000 
(2) การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดองหรือซอสปรุงรสอื่นๆ 
     ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

                                1. การไม่ใช้เครื่องจักร 300 

                                2. การใช้เครื่องจักร ๕00 

(3)  การผลติ การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจา่ ยกเว้น การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  

                                1. การไม่ใช้เครื่องจักร 500 

                                2. การใช้เครื่องจักร 1,000 

(4)  การตากเนื้อสัตว์ การผลติเนือ้สัตว์เค็ม การเคีย่วมันกุง้ ยกเว้น การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ๕00 
(5)  การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลติอาหาร จากสตัว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร  
      การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบรโิภคในครัวเรือน 200 
(6)  การเคี่ยวน้ำมันหมู การผลติกนุเชียง แหนม หมูยอ ไส้กรอก หมตูั้ง ยกเว้นในสถานท่ีจำหน่ายอาหาร การเร่ขาย  
      การขายในตลาด และการผลติเพื่อการบรโิภคในครัวเรือน  

                               1. ไม่ใช้เครื่องจักร 300 



 

                               2. ใช้เครื่องจักร 500 

(7)  การผลติเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋  

                                1. การไม่ใช้เครื่องจักร 200 

                                2. การใช้เครื่องจักร 300 

(8) การผลิตแบะแซ 500 

(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด  

                               1. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 

                               2. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

(10)  การประกอบกิจการการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ หรือขนมอ่ืน ทำนองเดียวกัน  

                             1. โดยใช้เครื่องจักร 500 

                             2. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 200 

(11)  การแกะ การล้างสัตว์น้ำ ทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน ๕๐๐ 
(12)  การผลิตนำ้อัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด  
        ยกเว้นการผลติเพื่อบรโิภคในครัวเรือน  

                           1. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 

                           2. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

(13)  การผลิต การแบ่งบรรจุน้ำตาล (โดยใช้เครื่องจักร) 500 

(14)  การผลิต ผลติภณัฑ์จากน้ำนมวัว 1,000 

(15)  การผลิต การแบ่งบรรจุเอทธิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายช ู  

                          1. เอทธิลแอลกอฮอล์ สุรา เบยีร ์ 2,000 

                          2. น้ำส้มสายช ู 500 

(16) การคั่วกาแฟ 1,000 

(17)  การผลิตลูกช้ิน  

                          1. ใช้เครื่องจักรเกิน 5 แรงม้า 500 

                          2. ใช้เครื่องจักรไมเ่กิน 5 แรงมา้ 250 

                          3. ไม่ใช้เครื่องจักร ๑00 

(18)  การผลิตผงชูรส 1,000 

(19)  การผลิตนำ้กลั่น น้ำบริโภค  

                         1. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 

                         2. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่เกิน 100 ตารางเมตร ข้ึนไป 1,000 



 

(20)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

                        1. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 500 

                        2. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่เกิน 10๐ ตารางเมตร ข้ึนไป 1,000 

(21)  การผลิต การบรรจุใบชาแหง้ ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 1,000 

(22)  การผลิตไอศกรมี ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

                        1. ไม่ใช้เครื่องจักร 250 

                        2. ใช้เครื่องจักร 500 

(23) การผลติบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลติภณัฑ์อื่น ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกัน 1,000 

                        1. ไม่ใช้เครื่องจักร 250 

                        2. ใช้เครื่องจักร 500 

(24) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 2,000 

(25) การผลติน้ำแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานท่ีจำหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  

                       1. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการไม่เกิน 2 แรงม้า ๕00 

                     2. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 2 แรงม้า – ๒๐ แรงม้า ๑,000 

                     3. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 2๐แรงม้า – 100 แรงม้า ๒,000 

                     4. ใช้เครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 10๐ แรงม้า ขึ้นไป ๓,000 

(26) การเก็บ การถนอมอาหารดว้ยเครื่องจักร  

                    1. ตั้งแต่ 5-10 แรงม้า 500 

                    2. เกิน 1๐ แรงม้า ขึ้นไป 1,000 

4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เคร่ืองสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง 

(1)  การผลติ การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร  

                    1. เครื่องจักร ไมเ่กิน 20 แรงม้า 500 

                    2. เครื่องจักรเกนิ 20 แรงม้า ข้ึนไป 1,000 

(2)  การผลติ การบรรจยุาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอางต่าง ๆ 1,000 

(3)  การผลติสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำล ี 1,000 

(4)  การผลติผา้พันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามยั ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1,000 

(5)  การผลติสบู่ ผงซักฟอก ผลติภัณฑ์ชำระลา้งต่าง ๆ 1,000 

5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(1)  การอัด การสกัดเอกน้ำมันจากพืช ๑,000 

(2)  การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 1,000 



 

(3)  การผลติแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน ด้วยเครื่องจักร 2,000 

(4)  การสีข้าวด้วยเครื่องจักร  

                   1. เครื่องจักรไม่เกิน 12 แรงม้า 200 

                   2. เครื่องจักรเกิน ๑๒ แรงม้า แต่ไมเ่กิน ๒๕ ๕00 

                   ๓. เครื่องจักรเกิน ๒๕ แรงม้า ขึ้นไป ๑,000 

(5)  การผลติยาสูบ  

                  1. เครื่องจักรไม่เกนิ 20 แรงม้า ๑,๐00 

                  2. เครื่องจักรเกิน 2๐ แรงม้า ขึ้นไป ๒,000 

(6)  การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร  

                  1. เครื่องจักรไม่เกนิ 20 แรงม้า ๕00 

                  2. เครื่องจักรเกิน 2๐ แรงม้า ขึ้นไป ๑,000 

(7) การผลิต การสะสมปุ๋ย  

                  1. การผลิต ๑,000 

                  2. การสะสม  

                                2.1  พื้นทีไ่ม่เกิน 100 ตารางเมตร ๒00 

                                2.2  พื้นทีเ่กิน 10๐ - 200 ตารางเมตร ๕00 

                                2.3  พื้นทีเ่กิน 20๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 1,๐00 

(8)  การผลติใยมะพร้าวหรือวัตถคุล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๑,000 

(9)  การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง ๑,000 

6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

(1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครือ่งมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครือ่งใช้ต่าง ๆ   

                       1. โดยใช้เครื่องจักร ๑,000 

                       2. การไม่ใช้เครื่องจักร ๕00 

(2)  การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการใน (1) ๒,000 
(3)  การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรดี การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักร หรอืก๊าซ  
     หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (1)  

                      1. การกลึง อัด เจาะ รีดโลหะ  

                                 1.1  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ีเกิน 20๐ ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,000 

                                 1.2  สถานท่ีประกอบการมีเนื้อท่ี ไม่เกนิ 200 ตารางเมตร ๖00 

                      2. การตี ตัด เช่ือม ประสาน โลหะ ๕00 

(4)  การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกลิ หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (1) ๑,000 



 

(5)  การขัด การล้างโลหะด้วยเครือ่งจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (1)  

                       1. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่เกิน 20๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ๑,000 

                       2. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อทีไ่ม่เกิน 200 ตารางเมตร ๖00 

(6)  การทำเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคดัเลือกหรือการล้างแร่ ๓,000 

7.  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 

(1)  การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกนัสนิมยานยนต ์  

                       1. การต่อ ประกอบยานยนต ์ ๒,000 

                       2. การเคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนมิยานยนต ์อ่ืน ๆ เนื้อท่ีตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ข้ึนไป ๑,๐00 

                       3. การเคาะ ปะผุ พ่นสี พ่นสารกันสนมิยานยนตอ์ื่น ๆ  เนื้อท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร  500 
(2)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เครื่องจักร 
      หรือเครื่องกล  

                        1. การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ๑,๕00 

                        2. การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ  เนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร ขึ้นไป 700 

                        3. การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ  เนื้อที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร  300 

                        4. การซ่อม การปรับแต่ง อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 700 
(3)  การประกอบธุรกจิเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือจำหนา่ย 
      และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุง ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย ๑,000 

(4)  การล้าง การอัดฉดียานยนต ์ 1,000 

(5)  การผลติ การซ่อม การอัดแบตเตอรี ่ 500 

(6) การจำหน่าย ซ่อม ปะ การเชื่อมยางยานยนต ์  

                          1. รถยนต์ ๕00 

                          2. รถจักรยานยนต ์ ๒00 

                          3. รถจักรยาน ๑00 

(7) การอัด ประกอบผ้าเบรค ผ้าคลชั ๕00 

(8) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นสว่นประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องจักรเก่า ๑,000 

8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 

(1)  การผลติไม้ขีดไฟ 1,000 

(2)  การเลื่อย การซอย การขดั การไส การเจาะ การขดุร่อง การทำคิ้ว หรือการตดัไม้ ด้วยเครื่องจักร  

                           1. ขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องจักรขนาดตั้งแต่ ๒ แรงม้าขึ้นไป ๓00 

                           2. ขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องจักรขนาดตั้งแต่ ๔ แรงม้าขึ้นไป 500 

                           ๓. ขนาดเล็ก โดยใช้เครื่องจักรขนาดตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ 



 

(3)  การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิง่ของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงา ทาส ี
      หรือการแต่งสำเร็จผลิตภณัฑจ์ากไม้หรือหวาย  

                           1. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป 1,000 

                           2. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่ ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 500 

(4)  การอบไม ้ ๑,000 

(5)  การผลติธูป ด้วยเครื่องจักร ๑,000 

(6)  การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ  

                           1. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่เกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป ๑,000 

                           2. สถานท่ีประกอบการมีเนื้อที่ไมเ่กิน 200 ตารางเมตร 500 

(7)  การผลติกระดาษตา่ง ๆ ๑,000 

(8)  การเผาถ่าน หรือการสะสมถา่น  

                           1. การเผาถ่าน ไม่เกินกว่า  ๒๐  กระสอบ ๑00 

                           2. การสะสมถ่าน เกิน ๒๐  ถึง  ๕๐  กระสอบ 200 

                           ๓. การสะสมถ่าน เกิน  ๕๐  กระสอบขึ้นไป                   500 

9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

(1) กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแตเ่ป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 1,๐๐๐ 

(2)  การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 
(3)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแตเ่ป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 9(1) หรือในสถานพยาบาล 
      ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ๑,000 

(4)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (1)หรือในสถานพยาบาล ๑,000 

(5)  การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นใด ในทำนองเดียวกนั  

                             1. ขนาดไม่เกิน 20 ห้อง ๕00 

                             2. ขนาด 21-๕0 ห้อง ๑,000 

                             3. ขนาด 51-100 ห้อง 2,000 

                             4. ขนาด 101 ห้อง ข้ึนไป 3,000 

(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นใดทำนองเดยีวกัน  

                             1. จำนวนห้องพัก  5 ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง ๕00 

                             2. จำนวนห้องพัก  ๒๑ - 50 ห้อง 1,000 

                             3. จำนวนห้องพัก  51 ห้อง ข้ึนไป ๒,000 

(7)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 1,000 
(8)  การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เธค  คาราโอเกะ ร้านอาหาร สถานบริการ หรือการแสดงอ่ืน ๆ 
      ในทำนองเดียวกัน ๑,000 



 

(9) การประกอบกิจการสระว่ายนำ้ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดยีวกันเว้นแต่เป็นการใหบ้ริการทีไ่ดร้บัใบอนุญาตใน 9(1) ๑,000 

(10) การจดัให้มีการเล่นสเกต็โดยมีแสง หรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทำนองเดียวกัน ๑,๐๐๐ 
(11) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ  
       เวชกรรม ๓๐๐ 

(12)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกำลังกาย ๑,000 

(13)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก  ๑,000 

(14)  การประกอบกิจการสวนสนกุ โบว์ลิ่ง หรือตู้เกมส ์ 1,000 

(15)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000 

(16)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ๒,000 

(17) การประกอบกิจการห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 1,000 

(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนใดส่วนหน่ึงของรา่งกาย 500 

(19) การประกอบกิจการให้บริการเลีย้งและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ ๕00 

(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านของผูร้ับบริการ ๕00 

(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ำ ตดัขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ช่ัวคราว ๑,000 

10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(1)  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทำผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป ๓๐๐ 

(2) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๕๐๐ 

(3)  การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 

(4)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000 

(5)  การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  

                            1. เครื่องจักร ตั้งแต่ 5-10 เครื่อง 500 

                            2. เครื่องจักร 11-20 เครื่อง 700 

                            3. เครื่องจักร 21 เครื่อง ข้ึนไป 1,000 

(6)  การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ   

                            1. ไม่ใช้เครื่องจักร 500 

                            2. ใช้เครื่องจักร 1,000 

(7)  การซัก การอบ การรีด การอดักลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  

                             1. เครื่องจักรที่มีกำลัง ไม่เกิน  ๓  แรงม้า ๕00 

                             2. เครื่องจักรที่มีกำลังเกิน  ๓  แรงม้าขึ้นไป ๑,000 

(8)  การย้อม การกดัสผี้าหรือสิ่งทออื่น ๆ  500 

 



 

11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภณัฑด์ินเผา  

                             1. โดยใช้เครื่องจักร 1,000 

                             2. โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 500 

(2) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๒,000 

(3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง ๑,๐๐๐ 

(4) การสะสม การผสมซเีมนต์ หนิ ทราย หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง  

                             1. ไม่เกิน 5000 กิโลกรมั ๖๐๐ 

                             2. เกินกว่า 5000 กิโลกรมั 1,000 

(5) การเจียรไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 

(6)  การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 1,000 

(7)  การผลติชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหนิปูน 1,000 
(8) การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มแีร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้าเบรค ผ้าคลัช กระเบื้องมุงหลังคา  
     กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ำ เป็นต้น ๒,000 

(9)  การผลติกระจก หรือผลติภณัฑ์แก้ว 1,000 

(10).  การผลติกระดาษทราย 1,000 

(11) การผลติใยแก้วหรือผลติภณัฑ์จากใยแก้ว 1,000 
(12) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด ยกเว้นกิจการทีไ่ดร้ับใบอนุญาต 
       ใน 6(5) ๑,000 

12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคม ี

(1) การผลิต บรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซไิดส์ หรือสารตัวทำละลาย 3,000 

(2)  การผลติ การบรรจุ การสะสม การขนส่งแก๊ส  

                             1. การผลิต บรรจุแก๊ส 3,000 

                             2. การสะสม การขนส่ง 1,000 

(3)  การผลติ การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ำมันปิโตรเลียม หรือผลิตภณัฑ์ปโิตรเลยีมต่าง ๆ  

                            1. การผลติ ๕,000 

                            2. การกลัน่ ๕,000 

                            3. การสะสม  

                                          3.1  คลังน้ำมัน ๓,000 

                                          3.2  สถานท่ีบริการจำหนา่ย (ป้ัม) ๕๐๐ 

                                          3.3  สถานท่ีจำหนา่ยขนาดเล็ก (ตู้ปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ) ๑๐๐ 



 

(4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๒,๐๐๐ 

(5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7(1) 1,000 

(6)  การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอรไ์ลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  

                              1. โดยใช้เครื่องจักร  

                                            1.1  สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีเกิน 200 ตารางเมตร ขึ้นไป ๒,000 

                                            1.2  สถานท่ีประกอบการมีเนือ้ท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 1,000 

                               2. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

(7)  การโม่ การบดชัน  

                               1. โดยใช้เครื่องจักร 500 

                               2. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

(8)  การผลติสี หรือน้ำมันผสมส ี  

                                1. การผลิต 3,000 

                                2. การผสม 1,000 

(9)  การผลติ การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 1,000 

(10)  การเคลือบ การชุบวัตถดุ้วยพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 1,000 

(11)  การผลิตพลาสติก เซลลลูอยด์ เบเกอรไ์ลท์หรือวัตถุท่ีคลา้ยคลึง 2,000 

(12) การผลติ การบรรจสุารเคมีดบัเพลิง  

                               1. การผลิต ๒,000 

                               2. การบรรจ ุ ๑,000 

(13) การผลติน้ำแข็งแห้ง 2,000 

(14) การผลติ การสะสม การขนส่งดอกไมเ้พลิง หรือสารเคมีอันเปน็ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง  ๓,๐๐๐ 

(15) การผลติแชลแลค หรือสารเคลือบเงา 2,000 

(16)  การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค  

                             1. การผลิต การบรรจ ุ 5,000 

                             ๒. การสะสม 1,000 

                             ๓. การขนส่ง 1,000 

(17)  การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๒,000 

13.  กิจการอื่น ๆ  

(1).  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  

                             1. เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า ขึ้นไป 1,000 



 

                             2. เครื่องจักรที่มีกำลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า  500 

(2)  การผลติ การซ่อมเครื่องอิเลก็ทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ อุปกรณไ์ฟฟ้า  

                             1. การผลิต ๒,๐๐๐ 

                             2. การซ่อม ๒๐๐ 

(3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 

(4)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรอืการถ่ายเอกสาร 200 

(5)  การสะสมวัตถหุรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้  

                             1. สถานท่ีประกอบการมเีนื้อท่ีเกิน 400 ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,000 

                             2. สถานท่ีประกอบการมเีนื้อท่ีไมเ่กิน 400 ตารางเมตร 1,000 

(6) การประกอบกิจการโกดังสินคา้  

                             1. สถานท่ีประกอบการมเีนื้อท่ีเกิน 400 ตารางเมตร ข้ึนไป ๒,000 

                             2. สถานท่ีประกอบการมเีนื้อท่ีไมเ่กิน 400 ตารางเมตร 1,000 

(7) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 500 

(8) การพิมพ ์เขียน พ่นส ีหรือวิธอีื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 500 

(9)  การก่อสร้าง  

                            1. มีคนงานต่ำกว่า ๓๐  คน  500 

                            ๒. มีคนงานตั้งแต่  ๓๐  คนขึ้นไป 1,000 

(10) รถเกีย่วข้าว   

                             1. ขนาดเล็ก  ต่ำกว่า  ๖๐  แรงม้า 300 

                             ๒. ขนาดกลาง  ๖๑-๑๐๐  แรงม้า ๕00 

                             ๓. ขนาดใหญ่   ๑๐๐  แรงม้าขึ้นไป ๑,000 
(1๑) รถอัดฝาง 
(กิจการของกลุ่มอาชีพในชุมชน) 

๓๐๐ 

 

 


