
กิจการ ค่าธรรมเนียม
1. กิจการเก่ียวกับสัตว์เลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ ์เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
การเลี้ยงสัตว์บก
ก.จ านวนไม่เกิน 5 ตัว 200
ข.จ านวนเกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 800
ค.จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 2,000
ง.จ านวนเกิน 100 ตัว 4,000
การเลี้ยงสัตว์ปีก
ก.จ านวนไม่เกิน 50 ตัว 200
ข.จ านวนเกิน 50 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 500
ค.จ านวนเกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว 1,500
ง.จ านวนเกิน  1,000 ตัว 3,000
การเลี้ยงสัตว์น้้า สัตว์เลื้อยคลานหรอืแมลง
ก. พื้นที่ต้ังแต่ 5 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร 1,000
ข. พื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร ขึน้ไป 3,000
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรดีเอาน้้านม
ก. จ านวนไม่เกิน 5 ตัว 500
ข. จ านวนเกิน 5 ตัว แต่ไม่เกิน 20 ตัว 1,000
ค. จ านวนเกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว 2,000
ง. จ านวนเกิน 100 ตัว 3,000
(2) การประกอบกิจการเล้ียง รวบรวมสัตว ์หรือธรุกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม

10,000

2. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภณัฑ์
(1) การฆา่ หรือช าแหละสัตว ์ยกเวน้ในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 1,500
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ์ขนสัตว์ 5,000
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตวท์ี่ยังมิได้แปรรูป 5,000
(4) การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 5,000
(5) การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์
หรือส่วนอื่นๆ ของสัตวด้์วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวธิใีดๆ ซ่ึงมิใช่เพื่อเป็นอาหาร

ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 3,000

บัญชค่ีาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการอันตรายตอ่สุขภาพ
ท้ายเทศบัญญตัเิทศบาลเมอืงสมทุรสงคราม
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(6) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอื่นใดต่อสัตวห์รือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตวห์รือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตวห์รือส่วนประกอบของอาหารสัตว์

ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 5,000
(7) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 5,000
3. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเรข่าย      
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบรโิภคในครวัเรอืน

(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจีย้ว ซีอิ๊ว น้ าจิม้          
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ

ก. การผลิตน้ าพริกแกง น้ าพริกเผา  ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

1. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 800
2. ใช้เคร่ืองจักร 2,000
ข. การผลิตเต้าเจีย้ว ซีอิ๊ว หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
1 วนัหนึ่งผลิตได้ไม่เกิน 5,000 ลิตร 3,000
2 วนัหนึ่งผลิตได้เกิน 5,000 ลิตร 5,000
(2) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ์ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า ปลา
ส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือผลิตภณัฑ์
อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

ก. การผลิต การหมักแมงกะพรุน การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุง้เจ่า หอยดอง ยกเวน้การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน

1. การผลิต การหมัก 2,000
2. การสะสม 1,000
ข. การผลิตกะปิ น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หอยดอง ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
1. วนัหนึ่งผลิตได้ไม่เกิน 5,000 ลิตร 800
2. วนัหนึ่งผลิตได้เกิน 5,000 ลิตร 1,200
ค. การผลิตน้ าปลา การผลิตเต้าเจีย้ว ซีอิ๊ว หรือซอสปรุงรสอื่นๆ ยกเวน้การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน

1. วนัหนึ่งผลิตได้ไม่เกิน 5,000 ลิตร 3,000
2. วนัหนึ่งผลิตได้เกิน 5,000 ลิตร 5,000
(3) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น 1,000
(4) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโ์ดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เค่ียว กวน
 ฉาบ ทอด อบ รมควนั ปิ้ง ย่าง เผา หรือวธิอีื่นใด

1,000

(5) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
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ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร 2,000
ค. การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ 500
(6) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ วุน้เส้น เกีย้มอี๋ 
เนื้อสัตวเ์ทียม หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 3,000
(7) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือ ผลิตภณัฑ์อื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 2,000
(8) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 2,000
(9) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ านม หรือผลิตภณัฑ์จากน้ านมสัตว์
ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ 1,000
(10) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภณัฑ์เนย ผลิตภณัฑ์เนยเทียม 
และผลิตภณัฑ์เนยผสม

1,000

(11) การผลิตไอศกรีม
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 500
ข. ใช้เคร่ืองจักร 3,000
(12) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 3,000
(13) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอื่นๆ 3,000
(14) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ าส้มสายชู      ข้าวหมาก
 น้ าตาลเมา

ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 500
ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร 3,000
ค. การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ 1,000
(15) การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ
15.1 การผลิตน้ ากล่ัน น้ าบริโภค น้ าด่ืม 3,000
15.2 การผลิตน้ าด่ืมจากเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ
ก. โดยมีเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ ไม่เกิน 5 เคร่ือง 500
ข. โดยมีเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ ต้ังแต่ 5 เคร่ือง แต่ไม่เกิน 10 เคร่ือง 1,000
ค. โดยมีเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ ต้ังแต่ 10 เคร่ือง แต่ไม่เกิน 20 เคร่ือง 2,000
ง. โดยมีเคร่ืองจ าหน่ายอัตโนมัติ ต้ังแต่ 20 เคร่ือง ขึน้ไป 3,000
(16) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง
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ก. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000
ข. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 100 แรงม้า 8,000

ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 100 แรงม้า ขึน้ไป 10,000

(17) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ เคร่ืองด่ืม
ชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด

ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000
ค. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000
(18) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักร 5,000
ค. การสะสม หรือการแบ่งบรรจุ 1,000
(19) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000
ค. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000
(20) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม

ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000
ค. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000
(21) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
ก. การผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 20 แรงม้า 3,000
ค. การผลิตโดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 20 แรงม้า 5,000
(22) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตวน์้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 2,000
(23) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 5,000
(24) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 2,000
	4. กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภณัฑ์ท้าความสะอาด
(1) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 3,000
(2) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 5,000
(3) การผลิต บรรจุส าลี ผลิตภณัฑ์จากส าลี 5,000
(4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 5,000
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(5) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด หรือผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดต่างๆ 5,000
5. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร
(1) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 5,000
(2) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 5,000
(3) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่นๆในท านองเดียวกัน 5,000
(4) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวธิใีดๆ ก็ตาม 5,000
(5) การผลิตยาสูบ
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 2,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 5,000
(6) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 3,000
(7) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวสัดุที่น าไปผลิตปุ๋ย
ก. การผลิต 5,000
ข. การสะสม 1,500
(8) การผลิตเส้นใยจากพืช 5,000
(9) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 5,000
6. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรอืแร่
(1) การผลิตภาชนะ เคร่ืองประดับ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่างๆ ด้วยโลหะหรือแร่

ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 3,000
(2) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 10,000
(3) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า 
ยกเวน้กิจการที่ได้รับอนุญาตใน 6 (1)

ก. การกลึง 2,000
ข. การเจาะ การเชื่อม การประสาน การตัด 2,000
ค. การตี การรีด การอัดโลหะ 1,000
(4) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวน้กิจการที่
ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1)

2,000

(5) การขัด ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (1) 3,000
(6) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 5,000
7. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต ์เครื่องจักรหรอืเครื่องกล
(1) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
ก. การต่อ  การประกอบ 2,500



กิจการ ค่าธรรมเนียม
ข. การเคาะ การปะผุ  การพ่นสี 2,500
ค. การพ่นสารกันสนิม 2,500
(2) การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 10,000
(3) การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล

ก. รถยนต์ เรือยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล 2,000
ข. รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเคร่ือง 1,000
ค. การซ่อมไดนาโม มอเตอร์ ไดสตาร์ท 1,000
(4) การประกอบธรุกิจเกีย่วกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซ่ึงมีไวบ้ริการหรือจ าหน่าย และ
ในการประกอบธรุกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกล่าวด้วย

ก. รถยนต์ เรือยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล 5,000
ข. รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเคร่ือง 2,000
(5) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 2,500
(6) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอร่ี
ก. การผลิต 5,000
ข. การซ่อม การอัด 1,000
(7) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

ก. ยางรถจักรยาน จักรยานยนต์ 600
ข. ยางรถยนต์ พาหนะอื่นๆ 2,500
(8) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 1,000
(9) การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ 
เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า

2,000

8. กิจการที่เก่ียวกับไมห้รอืกระดาษ
(1) การผลิตไม้ขีดไฟ 4,000
(2) การเล่ือย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าค้ิว หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร

ก. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 2 แรงม้า 1,000
ข. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมต้ังแต่ 2 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000
ค. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึน้ไป 3,000
(3) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จส่ิงของเคร่ืองใช้หรือผลิตภณัฑ์จากไม้ หวาย 
ชานอ้อย

2,500

(4) การอบไม้ 3,000
(5) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธปู 4,000
(6) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภณัฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ



กิจการ ค่าธรรมเนียม
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,500
ข. ใช้เคร่ืองจักร 3,000
(7) การผลิตกระดาษชนิดต่างๆ 5,000
(8) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
ก. การเผาถ่าน 3,000
ข. การสะสมถ่าน ไม่เกิน 20 กระสอบ 300
ค. การสะสมถ่าน ต้ังแต่ 20 กระสอบขึน้ไป 1,500
9. กิจการที่เก่ียวกับการบรกิาร
(1) การประกอบกิจการสปา เวน้แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วย
สถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ด้วยสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

ก. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 1,000
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,000
ค. พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร ขึน้ไป 3,000
(2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
ก. ต่ ากวา่ 10 ห้อง 3,000
ข. ต้ังแต่ 10 ห้อง ถึง 30 ห้อง 6,000
ค. ต้ังแต่ 31 ห้องขึน้ไป 9,000
(3) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวน้แต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วา่ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

1,000

(4) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เวน้แต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ด้วยสถานพยาบาล หรือในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตาม
กฎหมายวา่ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร 1,000
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน 50 ตารางเมตร ขึน้ไป 2,000
(5) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไวเ้พื่อให้บริการพักชั่วคราวส าหรับคน
เดินทาง หรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในท านองเดียวกัน
ก. ไม่เกิน 10 ห้อง 1,000
ข. ต้ังแต่ 11 ห้อง ถึง 50 ห้อง 2,000
ค. ต้ังแต่ 51 ห้องขึน้ไป 5,000
(6) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอื่นในท านอง
เดียวกัน

ก. ไม่เกิน 10 ห้อง 500



กิจการ ค่าธรรมเนียม
ข. ต้ังแต่ 11 ห้อง ถึง 20 ห้อง 1,000
ค. ต้ังแต่ 21 ห้อง ถึง 30 ห้อง 1,500
ง. ต้ังแต่ 31 ห้องขึน้ไป 3,000
(7) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000
(8) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ หรือตู้เพลง 
หรือการแสดงอื่นๆ ในท านองเดียวกัน

ก. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 3,000
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร ขึน้ไป 5,000
(9) การประกอบกิจการสระวา่ยน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เวน้แต่เป็นการให้บริการที่
ได้รับอนุญาตใน 9 (1)

2,000

(10) การประกอบกิจการการเล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 5,000

(11) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เวน้แต่กิจการที่อยูใ่นบังคับตามกฎหมายวา่ด้วย
การประกอบวชิาชีพเวชกรรม หรือตามกฎหมายวา่ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ก. สถานที่ตัดผม
ท าการตัดผม หนวด โกนผม ขน หนวด เครา กันหน้า กันคอ นวดหน้า สระผม ย้อมผม ในอัตรา
เก้าอี้ตัวละ

200

ข. สถานที่ดัดผม

ท าการดัดผม หรือจัดทรงผม สระผม ย้อมผม นวดหน้า กันหน้า กันคอ ในอัตราเก้าอี้ตัวละ 200
(12) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย 1,000
(13) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก 2,000
(14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวล่ิ์ง หรือตู้เกม 3,000
(15) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 1,000
(16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000
(17) การประกอบกิจการห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วทิยาศาสตร์ หรือ
ส่ิงแวดล้อม

2,000

(18) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 2,000
(19) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 2,000
(20) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 2,000
(21) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเล้ียง หรือรับฝากสัตวช์ั่วคราว
ก. กิจการสปา อาบน้ า ตัดขน 1,000
ข. รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวช์ั่วคราว 2,000
10. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ
(1) การเย็บผ้า ปักผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ ด้วยเคร่ืองจักร
ก. ต้ังแต่ 5 เคร่ือง ถึง 10 เคร่ือง 600
ข. ต้ังแต่ 11 เคร่ือง ขึน้ไป 2,000



กิจการ ค่าธรรมเนียม
(2) การพิมพ์ผ้า และส่ิงทออื่นๆ 3,000
(3) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 1,500
(4) การย้อม ฟอก กัดสีผ้า หรือส่ิงทออื่นๆ 3,000
11. กิจการที่เก่ียวกับหิน ดนิ ทราย ซีเมนต ์หรอืวัตถุที่คล้ายคลึง
(1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภณัฑ์ดินเผา
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 2,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 4,000
(2) การผลิตส่ิงของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภณัฑ์อื่นๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวตัถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 2,000
(3) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวตัถุที่คล้ายคลึงกัน 3,000
12. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคม ีถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมตีา่งๆ
(1) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวท าลาย 5,000
(2) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
ก. การผลิต 10,000
ข. การบรรจุ 10,000
ค.การขนส่ง 4,000
ง. การสะสม
(1) พื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,100
(2) พื้นที่เกิน 100 ตารางเมตร 4,000
(3) สถานบริการจ าหน่ายก๊าซ (ปั้มก๊าซ) 4,000
(4) คลังก๊าซ 10,000
(3) การผลิต สะสม กล่ัน หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม
ก. การผลิต 10,000
ข. การกล่ัน 10,000
ค. การขนส่ง 10,000
ง. การสะสม
(1) การสะสมไม่เกิน 1000 ลิตร 1,050
(2) การสะสมเกิน 1000 ลิตรขึน้ไป 4,000
(3) สถานบริการจ าหน่ายน้ ามัน (ปั้มน้ ามัน) 4,000
(4) คลังน้ ามัน 10,000
(4) การพ่นสี ยกเวน้กิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 7 (1) 1,500

(5) การผลิตส่ิงของเคร่ืองใช้ หรือผลิตภณัฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ
วตัถุที่คล้ายคลึง
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,500



กิจการ ค่าธรรมเนียม
ข. ใช้เคร่ืองจักร 2,000
(6) การผลิตสี และน้ ามันผสมสี 5,000
(7) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
ก. การผลิต
(1) ฟิล์มรูปถ่าย 5,000
(2) ฟิล์มภาพยนต์ 5,000
ข. การล้าง
(1) ฟิล์มรูปถ่าย 600
(2) ฟิล์มภาพยนต์ 3,000
(8) การผลิต สะสม ขนส่ง ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 10,000
(9) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช หรือพาหะน าโรค
ก. การผลิต 5,000
ข. การบรรจุ 3,000
ค. การสะสมเพื่อขายส่ง 2,000
ง. การสะสมเพื่อขายปลีก 1,000
จ. การขนส่ง 3,000
13 กิจการอ่ืนๆ
(1) 	การพิมพ์หนังสือ หรือส่ิงพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร
ก. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันไม่เกิน 5 แรงม้า 1,000
ข. โดยใช้เคร่ืองจักรที่มีก าลังรวมกันเกิน 5 แรงม้า ขึน้ไป 3,000
(2) 	การผลิต ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ก. การผลิต 5,000
ข. การซ่อม 1,000
(3) 	การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
ก. การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว 2,500
ข. การถ่ายเอกสาร 1,000
(4)	 การสะสมวตัถุส่ิงของที่ช ารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้
ก. พื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 3,000
ข. พื้นที่เกิน 50 ตารางเมตร ขึน้ไป 5,000
(5)	 การประกอบกิจการโกดังสินค้า
ก. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 100 ตารางเมตร 2,000
ข. พื้นที่ประกอบการเกิน 100 ตารางเมตร ขึน้ไป 4,000
(6) 	การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภณัฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อน าไปใช้ใหม่ หรือแปรสภาพเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่
ก. โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. โดยใช้เคร่ืองจักร 3,000



กิจการ ค่าธรรมเนียม
(7) 	การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวธิอีื่นใดลงบนวตัถุที่มิใช่ส่ิงทอ
ก. ไม่ใช้เคร่ืองจักร 1,000
ข. ใช้เคร่ืองจักร 3,000
(8)	 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 5,000
(9)	 การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 5,000
(10)	 การให้บริการควบคุม ป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตวพ์าหะน าโรค 5,000


