
ค่าธรรมเนียม/ปี
(บาท)

1. กิจการทีเ่ก่ียวกับสัตวเ์ลี้ยง
(๑)  การเพาะพนัธุ ์เล้ียง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด

ก. การเพาะพนัธุ ์และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 1,200 บาท
ข. การเล้ียงสัตว์
      1)  ม้า โค กระบือ ไม่เกนิ ๕ ตัว 1,200 บาท
      2)  ม้า โค กระบือ เกนิกว่า ๕ ตัว ๑,8๐๐ บาท
      3)  ม้า โค กระบือ เกนิกว่า 10 ตัวขึ้นไป ๒,4๐๐ บาท
      4)  สุกร ไม่เกนิ ๕ ตัว 1,100 บาท
      5)  สุกร เกนิ ๕ ตัว 1,200 บาท
      6)  แพะ แกะ ไม่เกนิ ๑๐ ตัว 800 บาท
      7) แพะ แกะ เกนิกว่า ๑๐ ตัว 1,200 บาท
      8) ห่าน เป็ด ไก ่ไม่เกนิ 3๐ ตัว 500 บาท
      9) ห่าน เป็ด ไก ่เกนิ 3๐ ตัว แต่ไม่เกนิ ๕๐๐ ตัว 700 บาท
    10) ห่าน เป็ด ไก ่เกนิกว่า 50๐ ตัว 1,200 บาท
    11) มีสัตว์แม่นม แพะ แกะ ไม่เกนิ 10 ตัว 800 บาท
    12) มีสัตว์แม่นม แพะ แกะ เกนิกว่า 10 ตัว 1,200 บาท
    13) มีสัตว์แม่นม โค กระบือ  ไม่เกนิ 5 ตัว 700 บาท
    14) มีสัตว์แม่นม โค กระบือ เกนิกว่า 5 ตัว แต่ไม่เกนิ ๑๐ ตัว 1,000 บาท
    15) มีสัตว์แม่นม โค กระบือ เกนิกว่า 10 ตัว 1,200 บาท

(๒) การประกอบกจิการเล้ียง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกจิอื่นใดอนัมีลักษณะท านองเดียวกนั
เพือ่ให้ประชาชนเขา้ชม หรือเพือ่ประโยชน์ของกจิการนั้น ทัง้นี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเกบ็ค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางออ้ม หรือไม่กต็าม 2,400 บาท

๒. กิจการทีเ่ก่ียวกับสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด ๒,๐00 บาท

(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ ๓,๐00 บาท

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ ทีย่งัมิได้แปรรูป ๓,๐00 บาท

(๔) การเค่ียวหนัง เอน็ หรือไขสัตว์ ๕,๐00 บาท
(๕) การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือ กรรมวิธีใดๆ 
ซ่ึงมิใช่เพือ่เป็นอาหาร ๒,๐00 บาท

บญัชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานทีป่ระกอบกิจการอันเปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
แนบท้ายเทศบญัญัติเทศบาลนครนครสวรรค์ เรือ่ง 

การควบคุมกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2561

ประเภทการค้า



ค่าธรรมเนียม/ปี
(บาท)

ประเภทการค้า

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจ ุสะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพชื
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพชื เพือ่เป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์ ๔,๐00 บาท

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 1,๕00 บาท

๓. กิจการทีเ่ก่ียวกับอาหาร เครือ่งดื่ม น้้าดื่ม ยกเวน้ในสถานทีจ่้าหน่ายอาหาร 
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้ าจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ ๓,๐00 บาท

(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจอุาหารหมักดองจากสัตว์ ได้แก ่ปลาร้า ปลาเจา่ กุ้งเจา่ 
ปลาส้ม ปลาจอ่ม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา
หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทีค่ล้ายคลึงกนั

ก. ปลาร้า ๒,๐00 บาท
ข. ปลาเจา่ ๒,๐00 บาท
ค. กุ้งเจา่ 1,๕00 บาท
ง. กะปิ 500 บาท
จ. น้ าปลา ๔,๐00 บาท
ฉ. น้ าเคย 500 บาท
ช. ไตปลา 500 บาท
ซ. หอยดอง 500 บาท

(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุอาหารหมักดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพชือยา่งอื่น 1,๕00 บาท

(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจอุาหารจากพชืหรือสัตว์ โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิง้ ยา่ง เผา หรือวิธีอื่นใด

ก. ปลาเค็ม 1,200 บาท
ข. เนื้อเค็ม 600 บาท
ค. เป็ดเค็ม 600 บาท
ง. หนังหมู 600 บาท
จ. การเค่ียวมันกุ้ง 600 บาท
ฉ. การท ากวนเชียง ๒,๐00 บาท
ช. การท าหมูต้ัง 1,๕00 บาท
ซ. การเค่ียวน้ ามัน 1,๕00 บาท
ฌ. การนึ่ง การต้มปลาซ่ึงใช้แทนการนึ่ง ยกเว้นการนึ่ง หรือการต้มในภัตตาคาร  
โรงแรม หรือร้านขายขา้วแกงเพือ่ปรุงอาหารในนั้น หรือต้มเพือ่ปรุงอาหารเร่ขาย
ด้วยตนเอง ๓,๐00 บาท
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(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจลูุกชิ้น
ก. เพือ่ประกอบปรุงอาหารจ าหน่ายด้วยตนเอง 1,๕00 บาท
ข. เพือ่จ าหน่ายให้แกผู้่อื่น 3,600 บาท

(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ
ก. เส้นหมี่ 2,4๐๐ บาท
ข. ขนมจนี ๕00 บาท
ค. กว๋ยเต๋ียว 2,4๐๐ บาท
ง. เต้าหู้ 600 บาท
จ. วุน้เส้น ๓,๐๐๐ บาท
ฉ. เกี้ยมอี๋ 600 บาท
ช. เนื้อสัตว์เทียม 2,๐๐๐ บาท
ซ. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทีค่ล้ายคลึงกนั ๒,๐00 บาท

(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทีค่ล้ายคลึงกนั
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 2,400 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600 บาท

(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จนัอบั ขนมเปีย๊ะ ขนมอบอื่น ๆ
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 3,600 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท

(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์ 4,800 บาท

(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 1,200 บาท

(๑๑) การผลิตไอศกรีม
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร เพือ่จ าหน่าย
    ส่งให้แกบุ่คคลอื่น  2,400 บาท
ข. โดยใช้เคร่ืองจกัรเพือ่จ าหน่าย ด้วยตนเอง 1,200 บาท
ค. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร  600 บาท

(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจกุาแฟ 1,200 บาท

(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจใุบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอื่นๆ
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,000 บาท

(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจเุอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู 
ขา้วหมาก น้ าตาลเมา 4,800 บาท
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(๑๕) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ
ก. น้ ากล่ัน 4,800 บาท
ข. น้ าบริโภค 4,800 บาท
ค. น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอตัโนมัติ เคร่ืองละ 500 บาท

(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจ ุหรือขนส่งน้ าแขง็
ก. การผลิตน้ าแขง็ 4,800 บาท
ข. การสะสม แบ่งบรรจ ุหรือขนส่งน้ าแขง็ ๑,๐๐๐ บาท

(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ าอดัลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพชื ผัก ผลไม้ 
เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจกุระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,800 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600 บาท

(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุอาหารบรรจกุระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,800 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท

(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 3,600 บาท

(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจ ุน้ าตาล น้ าเชื่อม
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,800 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600 บาท

(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจแุบะแซ 1,200 บาท

(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ทีไ่ม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกจิการห้องเยน็
ก. ไม่เกนิ ๕๐ กโิลกรัม/วัน 600 บาท
ข. เกนิกว่า ๕๐ แต่ไม่เกนิ ๑๐๐ กโิลกรัม/วัน 1,000 บาท
ค. เกนิกว่า 100 กโิลกรัม/วัน 1,200 บาท

(๒๓) การประกอบกจิการห้องเยน็แช่แขง็อาหาร 2,400 บาท

(๒๔) การเกบ็ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจกัร 2,400 บาท

๔. กิจการทีเ่ก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย ์เครือ่งส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด

(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจยุา
ก. การโม่ บด ยา ด้วยเคร่ืองจกัร 2,400 บาท
ข. การผลิต การบรรจยุารักษาโรค ยารักษาสัตว์ 4,800 บาท

(๒) การผลิต บรรจยุาสีฟนั แชมพ ูผ้าเยน็ กระดาษเยน็ เคร่ืองส าอาง รวมทัง้
สบูท่ีใ่ช้กบัร่างกาย 2,400 บาท
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(๓) การผลิต บรรจสุ าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 4,800 บาท

(๔) การผลิตผ้าพนัแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าออ้มส าเร็จรูป ๔,000 บาท

(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู ่น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดต่าง ๆ
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,800 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600 บาท

๕. กิจการทีเ่ก่ียวกับการเกษตร

(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจนุ้ ามันจากพชื
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,800 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท

(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 1,200 บาท

(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจแุป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพชื หรือแป้งอื่นๆ 
ในท านองเดียวกนั 3,600 บาท

(๔) การสีขา้ว นวดขา้วด้วยเคร่ืองจกัร หรือแบ่งบรรจขุา้ว ด้วยวิธีใดๆ กต็าม 4,800 บาท

(๕) การผลิตยาสูบ
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,800 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600 บาท

(๖) การขดั กะเทาะ หรือบดเมล็ดพชื 600 บาท

(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจปุุย๋ หรือวัสดุทีน่ าไปผลิตปุย๋
ก. การสะสมปุย๋ 2,400 บาท
ข. การท าปุย๋ 4,800 บาท

(๘) การผลิตเส้นใยจากพชื 1,200 บาท

(๙) การตาก สะสม ขนถา่ยผลิตผลของมันส าปะหลัง ขา้วเปลือก ออ้ย ขา้วโพด 2,400 บาท

๖. กิจการทีเ่ก่ียวกับโลหะหรือแร่

(๑) การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อปุกรณ์หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 2,400 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 2,400 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท
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(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออดัโลหะด้วยเคร่ืองจกัร หรือกา๊ซ 
หรือไฟฟา้ ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาต ใน ๖ (๑)

ก. การกลึงโลหะ 3,600 บาท
ข. การเชื่อม การประสานโลหะด้วยไฟฟา้ หรือเคร่ืองจกัร 3,600 บาท
ค. การเชื่อม การประสานโลหะด้วยกา๊ซ 2,400 บาท
ง. การตัดโลหะด้วยไฟฟา้ กา๊ซ หรือเคร่ืองจกัร 2,400 บาท
จ. การอดั เจาะ ตี รีดโลหะด้วยเคร่ืองจกัร 2,400 บาท

(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกลิ หรือโลหะอื่นใด 
ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
      ก. การเคลือบโลหะ 2,400 บาท
      ข. การชุบโลหะ ๓,๐00 บาท
(๕) การขดั ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจกัร หรือสารเคมี ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)

ก. การขดั ล้างโลหะด้วยสารเคมี 600 บาท
ข. เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลังไม่เกนิ 1 แรงม้า 600 บาท
ค. เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลังเกนิ 1 แรงม้า แต่ไม่เกนิ ๕ แรงม้า 1,200 บาท
ง. เคร่ืองจกัรทีม่ีก าลังเกนิ 5 แรงม้า 2,400 บาท

(๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ ๓,๐00 บาท

๗. กิจการทีเ่ก่ียวกับยานยนต์ เครือ่งจักรหรือเครือ่งกล

(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พน่สีหรือพน่สารกนัสนิมยานยนต์ 3,600 บาท

(๒) การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล 15,000 บาท
(๓) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ
หรืออปุกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกล

ก. การต่อ ประกอบเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ รถยนต์ เรือยนต์ เรือกลไฟ 3,600 บาท
ข. การซ่อมรถยนต์ เรือยนต์ เรือกลไฟ 2,400 บาท
ค. การซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์  โดยใช้เคร่ืองจกัร 3,600 บาท
ง. การซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์  โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,200 บาท

(๔) การประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัยานยนต์ เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไว้บริการ 
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกจินั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจกัร
หรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย 5,000 บาท

(๕) การล้าง ขดัสี เคลือบสี หรืออดัฉดียานยนต์ 2,400 บาท
(๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออดัแบตเตอร่ี 

ก. การผลิต 7,200 บาท
ข. การสะสม จ าหน่าย ซ่อม หรือ อดัแบตเตอร่ี 1,200 บาท
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(๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนยถ์ว่งล้อ
ก. การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยาง รถจกัรยาน รถจกัรยานยนต์ หรือรถสามล้อ 600 บาท
ข. การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยาง รถยนต์ หรือต้ังศูนยถ์ว่งล้อ 1,800 บาท

(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออดัผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 2,400 บาท
(๙) การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจกัรเกา่ หรืออปุกรณ์ทีเ่ป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองกลเกา่ 4,800 บาท

๘. กิจการทีเ่ก่ียวกับไม้หรือกระดาษ

(๑) การผลิตไม้ขดีไฟ 4,800 บาท

(๒) การเล่ือย ซอย ขดั ไส เจาะ ขดุร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจกัร 2,400 บาท
(๓) การผลิต พน่ ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้หวาย ชานออ้ย 3,600 บาท

(๔) การอบไม้ 2,400 บาท

(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจธุูป 2,400 บาท
(๖) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขยีน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด ด้วยกระดาษ

ก. โดยใช้เคร่ืองจกัรรวม ไม่เกนิ ๒ แรงม้า 1,200 บาท
ข. โดยใช้เคร่ืองจกัรรวม เกนิ ๒ แรงม้า 1,800 บาท
ค. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 600 บาท

(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 1,800 บาท
(๘) การเผาถา่น หรือสะสมถา่น

ก. การเผาถา่น 2,400 บาท
ข. การสะสมถา่น
    ข.1 ไม่เกนิ ๕๐ ถงั 800 บาท
    ข.2 เกนิกว่า ๕๐ ถงั  แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ถงั 1,000 บาท
    ข.3 เกนิกว่า 200 ถงั ๑,5๐๐ บาท

๙. กิจการทีเ่ก่ียวกับการบริการ
(๑) การประกอบกจิการสปาเพือ่สุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล 
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

ก. พืน้ทีไ่ม่เกนิ ๑๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐ บาท
ข. พืน้ทีเ่กนิ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ ๒๐๐ ตารางเมตร 3,000 บาท
ค. พืน้ทีเ่กนิ ๒๐๐ ตารางเมตร 5,000 บาท

(๒) การประกอบกจิการอาบ อบ นวด
ก. จ านวนห้องไม่เกนิ ๓๐ ห้อง 10,000 บาท
ข. จ านวนห้องเกนิ ๓๐ ห้อง 12,000 บาท
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(๓) การประกอบกจิการนวดเพือ่สุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพือ่สุขภาพตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

ก. จ านวนเตียงนวด ไม่เกนิ ๑๐ เตียง 1,500 บาท
ข. จ านวนเตียงนวด  ๑1-20 เตียง 2,000 บาท
ค. จ านวนเตียงนวด  21-40 เตียง 3,000 บาท
ง. จ านวนเตียงนวด  41-50 เตียง 4,000 บาท
จ. จ านวนเตียงนวด เกนิ 50 เตียง 5,000 บาท
ช. การนวดอื่นๆ เช่น การนวดฝ่าเท้า ฯลฯ 1,500 บาท

(๔) การประกอบกจิการสถานทีอ่าบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

ก. จ านวนห้อง ไม่เกนิ 5 ห้อง 2,000 บาท
ข. จ านวนห้อง ๖-10 ห้อง 3,000 บาท
ค. จ านวนห้อง เกนิ 10 ห้อง 4,000 บาท

(๕) การประกอบกจิการโรงแรม สถานทีพ่กัทีม่ิใช่โรงแรมทีจ่ดัไว้เพือ่ให้บริการพกัชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทนหรือกจิการอื่นในท านองเดียวกนั

ก. มีห้องพกัไม่เกนิ 10 ห้อง 3,000 บาท
ข. มีห้องพกัเกนิ 10 ห้อง แต่ไม่เกนิ 20 ห้อง 4,000 บาท
ค. มีห้องพกัเกนิ 20 ห้อง แต่ไม่เกนิ 30 ห้อง 4,500 บาท
ง. มีห้องพกัเกนิ 30 ห้อง แต่ไม่เกนิ 35 ห้อง 6,000 บาท
จ. มีห้องพกัเกนิ 35 ห้อง แต่ไม่เกนิ 45 ห้อง 6,500 บาท
ฉ. มีห้องพกั 4๖ ห้อง ขึ้นไป 8,000 บาท

(๖) การประกอบกจิการหอพกั อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกจิการอื่น
ในท านองเดียวกนั

ก. มีห้องพกัไม่เกนิ ๕ ห้อง ๑,000 บาท
ข. มีห้องพกัเกนิ ๕ ห้อง แต่ไม่เกนิ ๑0 ห้อง ๒,000 บาท
ค. มีห้องพกัเกนิ 10 ห้อง แต่ไม่เกนิ 20 ห้อง ๓,000 บาท
ง. มีห้องพกัเกนิ 20 ห้อง แต่ไม่เกนิ 30 ห้อง ๓,500 บาท
จ. มีห้องพกัเกนิ 30 ห้อง แต่ไม่เกนิ 35 ห้อง ๕,000 บาท
ฉ. มีห้องพกัเกนิ 35 ห้อง แต่ไม่เกนิ 45 ห้อง ๕,500 บาท
ช. มีห้องพกั 4๖ ห้อง ขึ้นไป 8,000 บาท

(๗) การประกอบกจิการโรงมหรสพ 3,000 บาท
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(๘) การจดัให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกนั

ก. การจดัให้มีการเต้นร า ร าวง รองเง็ง 6,000 บาท
ข. ดิสโกเ้ทก 6,000 บาท
ค. คาราโอเกะ หรือตู้เพลง
     ค.1  จ านวน 1-5 ตู้ 3,000 บาท
     ค.2  จ านวน 6 ตู้ขึ้นไป 4,000 บาท
     ค.3  พืน้ที ่1 - 50 ตารางเมตร 4,000 บาท
     ค.4  พืน้ที ่50 ตารางเมตร ขึ้นไป 6,000 บาท
ง. คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกนั 800 บาท

(๙) การประกอบกจิการสระว่ายน้ า หรือกจิการอื่น ๆ ในท านองเดียวกนั เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 4,000 บาท
(๑๐) การประกอบกจิการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ 
ในท านองเดียวกนั 5,000 บาท
(๑๑) การประกอบกจิการเสริมสวย หรือแต่งผม  เว้นแต่กจิการทีอ่ยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ

ก. สถานทีป่รับอากาศ เกา้อี้ละ หรือเคร่ืองละ 300 บาท
ข. สถานทีไ่ม่ปรับอากาศ เกา้อี้ละ หรือเคร่ืองละ 200 บาท

(๑๒) การประกอบกจิการสถานทีอ่อกก าลังกาย 3,000 บาท
(๑๓) การประกอบกจิการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 3,000 บาท
(๑๔) การประกอบกจิการสวนสนุก โบว์ล่ิง หรือตู้เกม 

ก. สวนสนุก 2,000 บาท
ข. โบว์ล่ิง 2,000 บาท
ค. ตู้เกม
    ค.1  จ านวน 1 - 5 ตู้ 1,000 บาท
    ค.2  จ านวน 6 - 10 ตู้ 2,000 บาท
    ค.3  จ านวน 11 ตู้ ขึ้นไป 3,000 บาท

(๑๕) การประกอบกจิการให้บริการคอมพวิเตอร์
ก. คอมพวิเตอร์ 1 - 5 เคร่ือง 1,000 บาท
ข. คอมพวิเตอร์ 6 - 10 เคร่ือง 2,000 บาท
ค. คอมพวิเตอร์ 11 เคร่ือง ขึ้นไป 3,000 บาท

(๑๖) การประกอบกจิการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
ก. สนามกอล์ฟ 10,000 บาท
ข. สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 5,000 บาท
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(๑๗) การประกอบกจิการห้องปฏิบัติการทางการแพทย ์การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือส่ิงแวดล้อม 2,000 บาท

(๑๘) การประกอบกจิการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 2,000 บาท

(๑๙) การประกอบกจิการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กทีบ่้านของผู้รับบริการ
ก. จ านวนพนักงาน 1 - 5 คน 2,000 บาท
ข. จ านวนพนักงาน 6 - 10 คน 4,000 บาท
ค. จ านวนพนักงาน 11 คน ขึ้นไป 6,000 บาท

(๒๐) การประกอบกจิการให้บริการดูแลผู้สูงอายทุีบ่้านของผู้รับบริการ
ก. จ านวนพนักงาน 1 - 5 คน 2,000 บาท
ข. จ านวนพนักงาน 6 - 10 คน 4,000 บาท
ค. จ านวนพนักงาน 11 คน ขึ้นไป 6,000 บาท

(๒๑) การประกอบกจิการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียง หรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
ก. พืน้ทีป่ระกอบการ  ไม่เกนิ 50 ตารางเมตร 1,000 บาท
ข. พืน้ทีป่ระกอบการ เกนิ 50 ตารางเมตร  แต่ไม่เกนิ 100 ตารางเมตร 2,000 บาท
ค. พืน้ทีป่ระกอบการ  เกนิ 100 ตารางเมตร 3,000 บาท

๑๐. กิจการทีเ่ก่ียวกับสิ่งทอ

(๑) การปัน่ด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจกัร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ก. การปัน่ด้าย กรอด้าย ทอผ้า ด้วยเคร่ืองจกัร ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 1,000 บาท
ข. การปัน่ด้าย กรอด้าย ทอผ้า ด้วยเคร่ืองจกัร เกนิ ๒๐ แรงม้า 2,000 บาท
ค. การทอผ้า ด้วยกี่กระตุก ต้ังแต่ 5 กี่ ขึ้นไป 700 บาท

(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 2,000 บาท

(๓) การปัน่ฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจกัร 5,000 บาท

(๔) การทอเส่ือ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออื่นๆด้วยเคร่ืองจกัร
ก. ใช้เคร่ืองจกัร ไม่เกนิ ๒๐ แรงม้า 1,000 บาท
ข. ใช้เคร่ืองจกัร เกนิ ๒๐ แรงม้า 2,000 บาท

(๕) การเยบ็ ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจกัร
ก. ใช้เคร่ืองจกัร 1-5 เคร่ือง 1,000 บาท
ข. ใช้เคร่ืองจกัร 6-10 เคร่ือง 2,000 บาท
ค. ใช้เคร่ืองจกัร เกนิ 10 เคร่ือง 3,000 บาท

(๖) การพมิพผ้์า และส่ิงทออื่น ๆ
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร  2,000 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,000 บาท

(๗) การซัก อบ รีด หรืออดักลีบผ้าด้วยเคร่ืองจกัร  3,000 บาท

(๘) การยอ้ม ฟอก กดัสีผ้าหรือส่ิงทออื่น ๆ  2,000 บาท



ค่าธรรมเนียม/ปี
(บาท)

ประเภทการค้า

๑๑. กิจการทีเ่ก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวตัถุทีค่ล้ายคลึง

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือ ผลิตภัณฑ์ดินเผา  2,000 บาท

(๒) การระเบิด โม่ บด หรือยอ่ยหิน ด้วยเคร่ืองจกัร  6,000 บาท

(๓) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง
ก. สถานทีป่ระกอบการค้า มีเนื้อทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 2,000 บาท
ข. สถานทีป่ระกอบการค้า มีเนื้อที ่เกนิ 200 ตารางเมตร 4,500 บาท

(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุกอ่สร้าง รวมทัง้การขดุ ตัก ดูด โม่ บด 
หรือยอ่ย ด้วยเคร่ืองจกัร ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)

ก. สถานทีป่ระกอบการค้า มีเนื้อทีไ่ม่เกนิ 200 ตารางเมตร 2,000 บาท
ข. สถานทีป่ระกอบการค้า มีเนื้อที ่เกนิ 200 ตารางเมตร 4,500 บาท

(๕) การเจยีระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง 3,000 บาท

(๖) การเล่ือย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 3,000 บาท

(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว  ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร 2,000 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,000 บาท

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทีม่ีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 2,000 บาท

(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แกว้ 3,000 บาท

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 5,000 บาท

(๑๑) การผลิตใยแกว้ หรือผลิตภัณฑ์จากใยแกว้ 3,000 บาท

(๑๒) การล้าง การขดัด้วยการพน่ทรายลงบนพืน้ผิวกระจก แกว้ หิน หรือวัตถอุื่นใด
ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 3,000 บาท

๑๒. กิจการทีเ่ก่ียวกับปโิตรเลียม ปโิตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ

(๑) การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนส่งกรด ด่างสารออกซิไดซ์ หรือสารตัวท าละลาย
ก. การผลิต 5,000 บาท
ข. การสะสม 3,000 บาท
ค. การบรรจุ 2,000 บาท
ง. การขนส่ง 2,000 บาท

(๒) การผลิต สะสม บรรจ ุหรือขนส่งกา๊ซ
ก. การผลิต 5,000 บาท
ข. การสะสม ๓,000 บาท
ค. การบรรจุ ๔,000 บาท
ง. การขนส่ง 2,000 บาท
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ประเภทการค้า

(๓) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ก. ร้านค้าหรือสถานทีส่ะสม  ไม่เกนิ 1,000 ลิตร 2,500 บาท
ข. ร้านค้าหรือสถานทีส่ะสม เกนิกว่า 1,000 ลิตร 3,000 บาท
ค. สถานบริการจ าหน่าย 5,000 บาท
ง. คลังน้ ามัน 6,000 บาท
จ. การขนส่ง 3,000 บาท

(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถา่นหิน หรือถา่นโค้ก
ก. การผลิต 3,000 บาท
ข. การสะสม 3,000 บาท
ค. การขนส่ง 2,000 บาท

(๕) การพน่สี ยกเว้นกจิการทีไ่ด้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 2,000 บาท

(๖) การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง

ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 2,000 บาท
ข. โดยใช้เคร่ืองจกัร 4,000 บาท

(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน 1,000 บาท

(๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี 5,000 บาท

(๙) การผลิต ล้างฟล์ิมรูปถา่ยหรือฟล์ิมภาพยนตร์
ก. การผลิต 3,000 บาท
ข. การล้าง 2,500 บาท

(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถดุ้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง 4,000 บาท

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง 4,000 บาท

(๑๒) การผลิต หรือบรรจสุารเคมีดับเพลิง
ก. การผลิต 3,000 บาท
ข. การบรรจุ 2,000 บาท

(๑๓) การผลิตน้ าแขง็แห้ง 3,000 บาท

(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอนัเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง

ก. การผลิต 3,000 บาท
ข. การสะสม 3,000 บาท
ค. การขนส่ง 2,000 บาท

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 5,000 บาท
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(๑๖) การผลิต สะสม บรรจ ุขนส่งสารก าจดัศัตรูพชืหรือพาหะน าโรค
ก. การผลิต 4,000 บาท
ข. การสะสม 4,000 บาท
ค. การบรรจุ 4,000 บาท
ง. การขนส่ง 3,000 บาท

(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจกุาว 2,000 บาท

๑๓. กิจการอ่ืน ๆ

(๑) การพมิพห์นังสือหรือส่ิงพมิพอ์ื่นทีม่ีลักษณะเดียวกนัด้วยเคร่ืองจกัร
      ก. สถานทีม่ีเคร่ืองจกัรรวม  ไม่เกนิ 2 แรงม้า 2,000 บาท
      ข. สถานทีม่ีเคร่ืองจกัรรวม เกนิ 2 แรงม้า แต่ไม่เกนิ 5 แรงม้า 2,500 บาท
      ค. สถานทีม่ีเคร่ืองจกัรรวม เกนิ 5 แรงม้า 3,000 บาท

(๒) การผลิต ซ่อมเคร่ืองอเิล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟา้ อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ หรือ
อปุกรณ์ไฟฟา้

ก. การผลิต 3,000 บาท
ข. การซ่อมเคร่ืองอเิล็กทรอนิกส์ หรืออปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ 2,000 บาท
ค. การซ่อมเคร่ืองไฟฟา้ หรืออปุกรณ์ไฟฟา้ 2,000 บาท

(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถทุีค่ล้ายคลึง 2,000 บาท

(๔) การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีว หรือถา่ยเอกสาร
ก. การพมิพแ์บบ พมิพเ์ขยีว หรือถา่ยเอกสาร 3,000 บาท
ข. การถา่ยเอกสารอยา่งเดียว ๑,๕00 บาท

(๕) การสะสมวัตถหุรือส่ิงของทีช่ ารุด ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้
ก. พืน้ทีป่ระกอบการ  ไม่เกนิ 50 ตารางเมตร 1,000 บาท
ข. พืน้ทีป่ระกอบการ  51 - 100 ตารางเมตร 2,000 บาท
ค. พืน้ทีป่ระกอบการ เกนิ 100 ตารางเมตร 3,000 บาท

(๖) การประกอบกจิการโกดังสินค้า
ก. พืน้ที ่ไม่เกนิ 100 ตารางเมตร 1,000 บาท
ข. พืน้ที ่เกนิ 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 200 ตารางเมตร 2,000 บาท
ค. พืน้ที ่เกนิ 200 ตารางเมตร 3,000 บาท

(๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจภุัณฑ์ทีใ่ช้แล้วเพือ่น าไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2,000 บาท

(๘) การพมิพ ์เขยีน พน่สี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถทุีม่ิใช่ส่ิงทอ
ก. โดยใช้เคร่ืองจกัร  2,000 บาท
ข. โดยไม่ใช้เคร่ืองจกัร 1,000 บาท
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(๙) การประกอบกจิการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  3,000 บาท

(๑๐) การบรรจหุีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจกัร  3,000 บาท

(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกนัและก าจดัแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  3,000 บาท

(๑๒) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  5,000 บาท

(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล
ก. การผลิต  3,000 บาท
ข. การสะสม หัวจา่ยละ 1,000 บาท
ค. การขนส่ง  2,000 บาท





ควรเพิม่ ญ. การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์ ยกเว้นกิจการข้อ (๔)ก.-ฌ.
(กิจการกาแฟหยอดเหรียญ)


























