
ค่าธรรมเนียม
(บาท)

1 กิจการทีเ่กี่ยวกับการเลีย้งสัตว์
(1)  การเล้ียงสุกร
          - การเล้ียงสุกร   5  ตวัแรก 50
          - ส่วนท่ีเกินตวัละ 10
(2)  การเล้ียงมา้  โค  กระบือ
          - เล้ียงมา้ หรือโค หรือกระบือ   50 ตวัแรก -
          -ส่วนท่ีเกินตวัละ -
(3)  การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่   100  ตวัแรก 10
          - ส่วนท่ีเกินตวัละ 1
(4)  การเล้ียงสัตวเ์พ่ือรีดเอานม ตวัละ -

2 กิจการทีเ่กี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(1)  การฆ่าสัตว ์ เช่น เป็ด  ไก่  ห่าน  หมู  โค  กระบือ  ฯลฯ
ยกเวน้ในสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร  การขายในตลาด  และการ
บริโภคในครัวเรือน 100
(2)  การสะสมเขาสัตว ์ กระดูกสัตว ์ ขนสัตว ์ หนงัสัตว ์ ท่ียงัมิได้
ฟอกหรือท่ียงัมิไดแ้ปรรูป 300

3 กิจการทีเ่กี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น า้ดื่ม  หรือการแปรรูป
(1) การผลิตน ้าแขง็ ยกเวน้การผลิตเพ่ือใชใ้นสถานท่ีน าหน่าย
อาหารและเพ่ือการบริโภคในครอบครัว 100
(2)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวน้การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 50
(3)  การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เตา้ฮวย  เตา้หู้  วุน้เส้น 100
เก๋ียมอ๋ี  ยกเวน้การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(4)  การสะสมอาหารสัตว ์ หรือสะสมปุ๋ ย 100
(5)  การท าน ้ากลัน่  น ้าบริโภค  เคร่ืองด่ืมชนิดต่างๆ 500
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4 กิจการทีเ่กี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองส าอาง
ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง
(1)  การผลิต  การโม่  การบด  การชนั  การผสม  การบรรจุยา
ดว้ยเคร่ืองจกัร 1,000

5 กิจการทีเ่กี่ยวกับการเกษตร
(1)  การผลิต แป้งมนัส าปะหลงั  แป้งสาคู  หรือแป้งอ่ืนๆ  ใน
ท านองเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 300
(2)  การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมนัส าปะหลงั 300
(3)  การสีขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร 100
(4)  การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 100

6 กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล
(1)  การเช่ือมและการประสานดว้ยแก็ส  ไฟฟ้า หรือเคร่ืองจกัร
การต่อ  ประกอบหรือซ่อมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองยนต ์ การตดัโลหะ
โดยการใชไ้ฟฟ้า  แก็สหรือเคร่ืองจกัร 200
(2)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพน่สารกนั
สนิมยานยนต ์ การตั้งศูนยถ่์วงลอ้  การซ่อม  การปรับแต่งระบบ
ปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์
เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล  ซ่ึงมีไวบ้ริการหรือจ าหน่าย  และใน
การประกอบธุรกิจนั้น  เช่น  การลา้ง  การอดัฉีดยานยนต ์ การอดั
ผา้เบรค  ผา้คลชั 200
(3)  การซ่อมรถจกัรยานยนต ์ หรือซ่อมรถจกัรยาน  รถไถนา 100

7 กิจการทีเ่กี่ยวกับการบริการ
(1)  การเสริมสวย  หรือแต่งผม 100
(2)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน ้า  อบไอน ้า  อบสมุนไพร 200
(3)  การจดัใหมี้แสดงดนตรี  เตน้ร า  ร าวง  รองแง็ง  ดิสโกเ้ธค
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืนๆ ในท าทองเดียวกนั 500
(4)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเ้กม 200
(5)  การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย์ 300
การสาธารณสุข
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8 กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ
(1)  การเยบ็ผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  ตั้งแต่  5  เคร่ืองข้ึนไป  100
        (ยกเวน้กรณีไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ)
(2)  การซกั  การอบ  การรีด  การอดักลีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 100
(3)  การยอ้ม  การกดัสีผา้  หรือส่ิงทออ่ืนๆ 100

9 กิจการทีเ่กี่ยวกับ หิน  ดนิ  ทราย  ซีเมนต์ หรือวตัถุทีค่ล้ายคลึง
(1)  การสะสม  การผสมซีเมนต ์ หิน  ทราย  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 200
(2)  การโม่  การระเบิด  การป่นหิน  การเล่ือย  การตดั  หรือการ
ประดิษฐ์หิน เป็นส่ิงของต่างๆ 5,000

10 กิจการทีเ่กี่ยวกับการปิโตรเลี่ยม  ถ่านหิน  สารเคมี
(1)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนส่งก๊าซ 100
(2)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งน ้ามนัปิโตรเล่ียม
หรือผลิตภณัฑต่์างๆ
          - เกิน      600   ลิตร ข้ึนไป 300
          - ไม่เกิน 600   ลิตร 100
(3)  การผลิต  การลา้งฟิลม์รูปถ่าย หรือฟิลม์ภาพยนตร์ 100

11 กิจการอื่นๆ
(1)  การสะสะวตัถุ  หรือส่ิงของท่ีช ารุด  ใชแ้ลว้ หรือเหลือใช้ 50
(2)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอีเลคโทรนิคส์  เคร่ืองไฟฟ้า  
อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์  อุปกรณ์ไฟฟ้า 100


