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ผู้ประกอบการช าระค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบเสร็จรับเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 

ขั้นตอนการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและหนังสือรับรอง
การแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร หรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ผู้ประกอบการ (รายใหม่) ยื่นค าร้องต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ ส านักการสาธารณสุขฯ  

 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

สถานประกอบการ 

1 เจ้าหน้าท่ีรับ/ 

ตรวจสอบค าร้อง 

2 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสถานประกอบการท่ียื่นค าร้องภายใน 5 วัน 

พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ประกอบการทราบ 

 
 

3 

4 

เจ้าหน้าท่ีจัดท าใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนามภายใน 
7 วัน พร้อมนัดวันรับใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทราบ  

ผู้ประกอบการน าใบเสร็จมาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ี  

ณ ส านักการสาธารณสุขฯ  
 

6 

5 

เอกสารประกอบการยื่นค าร้อง  ได้แก่ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ฉบับ 
ยกเว้นกิจการแต่ งผมใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป และค าร้องขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ (ตลาดวัดลุ่มฯและสวนศรีเมือง) ใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ์

1 การเลี้ยงสัตว์บกสัตว์ปีก 
 

1.1 การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
 

 
ก.  ไม่เกิน 50 ตัว 500 

 
ข.  ตั้งแต่ 51-100 ตัว 1,000 

 
ค.  ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 1,500 

1.2 การเลี้ยง ห่าน เป็ด ไก่ 
 

 
ก.  ไม่เกิน 50 ตัว 250 

 
ข.  ตั้งแต่ 51-100 ตัว 500 

 
ค.  ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 1,000 

1.3 การเลี้ยงสุกร 
 

 
ก.  ไม่เกิน 50 ตัว 500 

 
ข.  ตั้งแต่ 51-100 ตัว 1,000 

 
ค.  ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 1,500 

1.4 การเลี้ยง แพะ แกะ 
 

 
ก.  ไม่เกิน 50 ตัว 500 

 
ข.  ตั้งแต่ 51-100 ตัว 1,000 

 
ค.  ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 1,500 

2 การเลี้ยงสัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง ตามที่เทศบาลประกาศก าหนด 
 

 
ก.  ไม่เกิน 50 ตัว 500 

 
ข.  ตั้งแต่ 51-100 ตัว 1,000 

 
ค.  ตั้งแต่ 101 ตัวขึ้นไป 1,500 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

2.1 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ านม 
 

 
ก.  มีสัตว์แม่นม ไม่เกิน 50 ตัว 500 

 
ข.  มีสัตว์แม่นม 51-100 ตัว 1,000 

 
ค.  มีสัตว์แม่นม 101 ตัวขึ้นไป 1,500 

3 
การประกิจการเลี้ ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะท านอง
เดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ จะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

5,000 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ ์

4 
การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการบริโภคในครัวเรือน  

4.1 การฆ่า ห่าน เป็ด ไก่ 
 

 
ก.  ครั้งหนึ่งไม่เกิน  50  ตัว 500 

 
ข.  ครั้งหนึ่งเกิน 50 ตัวขึ้นไป 1,000 

5 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ท่ียังมิได้ฟอก 2,000 

6 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 10,000 

7 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 5,000 

8 
การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 

5,000 

9 
การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขา
สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืนๆ ของสัตว์ 

5,000 

10 
การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ
กระท าอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

5,000 

 
ก.  การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ 5,000 

 
ข.  การสะสม 

 

 
    (1)  ไม่เกิน 1 ตัน   1,000 

 
    (2)  เกิน 1 ตัน ถึง 2 ตัน 2,000 

 
    (3)  เกิน 2 ตันขึ้นไป 3,000 

11 การสะสมหรือการล้างครั่ง 2,000 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 5,000 

13 การท ากิจการที่เกี่ยวกับอาหาร ยกเว้น การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

 
ก.  การผลิตกะปิ 500 

 
ข.  น้้าพริกแกง น้้าพริกเผา 500 

 
ค.  น้้าปลา 

 

 
    (1) พ้ืนที่ใช้ในการท้าน้้าปลา ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 1,000 

 
    (2) พ้ืนที่ใช้ในการท้าน้้าปลา เกิน 500 ตารางเมตร 2,000 

 
ง.  น้้าเคย  น้้าบูดู 2,000 

 
จ.  ไตปลา 2,000 

 
ฉ.  เต้าเจี้ยว  ซีอ๊ิว 2,000 

 
ช.  หอยดอง 200 

 
ซ.  ซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 2,000 

14 การผลิต การหมัก การสะสม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

 
ก.  การผลิต การหมัก ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 3,000 

 
ข.  การสะสม ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 500 

15 
การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน  

 
ก.  การท้าและตากปลาเค็ม 500 

 
ข.  การท้าและการตากหนังหมู กุ้งแห้ง เนื้อเค็ม 500 

 
ค.  การเค่ียวมันกุง้ 

 

16 
การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใด ในการผลิตอาหารจากสัตว์ 
พืช ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการ
ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

500 

17 
การเคี่ยวน้ ามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่
จ าหน่ายอาห าร การเร่ขาย  การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 4,000 

18 การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
 

 
ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 1,500 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 2,000 

19 การผลิตแบะแซ 10,000 

20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
 

 
ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้า 10,000 

21 การประกอบกิจการการท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 
 

 
ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 1,500 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า  2,000 

22 
การแกะ การล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่กิจการส่วนห นึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

1,000 

23 
การผลิตน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน 

 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 3,000 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้า 10,000 

24 การผลิต การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 4,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้า 10,000 

25 การผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 4,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้า 10,000 

26 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ าส้มสายชู 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,500 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 10,000 

27 การคั่วกาแฟ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,500 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 10,000 

28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 
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ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้าข้ึนไป 5,000 

29 การผลิตผงชูรส 10,000 

30 การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 5 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 5 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 4,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 5,000 

31 
การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 

32 การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 5,000 

33 การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20  แรงม้า 2,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 5,000 

34 การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจกัรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 1,500 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า 2,000 

35 การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,000 
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ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 4,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า 7,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 100 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

36 
การผลิตน้ าแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จ าหน่ายอาหารและเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน  

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 2,500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 100 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

37 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  5 แรงม้าขึ้นไป 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรก้าลังเกินกว่า 5 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 30 แรงม้า 4,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 30 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 

38 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยา ด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  5  แรงม้า 500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 5 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 2,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

39 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอางต่าง ๆ 
 

 
ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 
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ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

40 การผลิตส าลี ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
 

 
ก.  โดยไมใ่ช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

41 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

42 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

43 การอัด การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

44 การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
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ก.  น้้าหนักไม่เกินครึ่งตัน 500 

 
ข.  น้้าหนักเกินกว่าครึ่งตัน ถึงหนึ่งตัน 1,000 

 
ค.  น้้าหนักเกินกว่าหนึ่งตัน ถึงสองตัน 2,000 

 
ง.  น้้าหนักเกินกว่าสองตัน ถึงห้าตัน 5,000 

 
จ.  น้้าหนักเกินกว่าห้าตันขึ้นไป 10,000 

45 
การผลิตแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร  

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 5 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า 1,500 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 2,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

47 การผลิตยาสูบ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

48 การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  5  แรงม้า 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 5 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า 1,500 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 2,000 
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ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

49 การผลิต การสะสมปุ๋ย 
 

 
ก.  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งแต่ 5 ตัน ขึ้นไป/ครั้ง 

 

 
    1.   โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500 

 
    2.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

 
ข.  การผลิตปุ๋ยเคมี 

 

 
    1.  อัตราการผลิตไม่เกิน  50  ตัน/ปี 2,000 

 
    2.  อัตราการผลิตเกิน 50 ตัน/ปี ถึง 100 ตัน/ปี 4,000 

 
    3.  อัตราการผลิตเกิน 100 ตัน/ปี ถึง 200 ตัน/ปี 8,000 

 
    4.   อัตราการผลิตเกิน 200 ตัน/ปี ขึ้นไป 10,000 

 
ค.  การสะสมปุ๋ย 

 

 
    1.   ไม่เกินหนึ่งตัน 500 

 
    2.   เกินหนึ่งตัน ถึงห้าตัน 2,000 

 
    3.   เกินห้าตัน ถึงสิบตัน 3,000 

 
    4.   เกินสิบตันขึ้นไป 5,000 

50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจกัรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

51 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 8,000 

กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 

52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่างๆ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

53 การหลอม การหล่อ การถลุง แร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการในล้าดับที่ 52 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 1,500 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

54 
การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ 
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 52  

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  50 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 1,500 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 3,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร 5,000 

 
จ.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป 10,000 

55 
การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเม่ียม นิเกิล หรือโลหะ
อ่ืนใดยกเว้นกิจการในล าดับที่ 52 

10,000 

56 
การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอื่นใด ยกเว้นในกิจการ
ในล าดับที่ 52  

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  50 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 3,000 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 5,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร 8,000 

 
จ.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป 10,000 

57 การท าเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  50  แรงม้า 3,000 
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ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้า ถึง 200 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 200 แรงม้า ถึง 500 แรงม้า 8,000 

 
จ.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 500 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

58 
การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม       
ยานยนต์  

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  50 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 2,000 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 3,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตรขึ้นไป 5,000 

59 
การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  50 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 2,000 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 3,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตรขึ้นไป 5,000 

60 
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้บริการ 
หรือจ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม การปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

 

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  50 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 2,500 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 3,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร 5,000 

 
จ.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป 8,000 

61 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
 

 
ก.  มีช่องล้างอัดฉีด 1 - 2 ช่อง 2,000 

 
ข.  มีช่องล้างอัดฉีด 3 - 4 ช่อง 4,000 

 
ค.  มีช่องล้างอัดฉีด 5 ช่องขึ้นไป 5,000 
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62 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ก.  การผลิต 10,000 

 
ข.  การซ่อม 5,000 

 
ค.  การอัด 1,000 

63 การปะ การเชื่อมยาง 
 

 
ก.  รถยนต์ 1,000 

 
ข.  ประเภทอ่ืน นอกจาก ก. 300 

64 การอัดผ้าเบรค  ผ้าคลัช 2,000 

กิจการที่เกี่ยวกับไม ้

65 การผลิตไม้ขีดไฟ 10,000 

66 
การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การท าคิ้ว หรือการ
ตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

67 
การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแต่งส าเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

1,000 

68 การอบไม้ 3,000 

69 การผลิตธูป ด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 

70 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน  50 ตารางเมตร 500 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 1,000 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 2,000 
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ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร 3,000 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
จ.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 200 ตารางเมตรขึ้นไป 5,000 

71 การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 10,000 

72 การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
 

 
ก.  การเผาถ่าน 10,000 

 
ข.  การสะสมถ่าน 1,000 

 
    1.  ไม่เกิน 50 กิโลกรัม 100 

 
    2.  ตั้งแต่ 50 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 300 กิโลกรัม 300 

 
    3.  ตั้งแต่ 301 กิโลกรัมข้ึนไป 500 

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
 

 
ก.  นวดเพ่ือสุขภาพ 5,000 

 
    (1)  จ้านวนเตียงตั้งแต่ 1 เตียง ถึง 10 เตียง 500 

 
    (2)  จ้านวนเตียงตั้งแต่ 11 เตียงขึ้นไป 1,000 

 
ข.  นวดแผนโบราณ 

 

 
    (1)  จ้านวนเตียงตั้งแต่ 1 เตียง ถึง 5 เตียง 300 

 
    (2)  จ้านวนเตียงตั้งแต่ 6 เตียง ถึง 10 เตียง 500 

 
    (3)  จ้านวนเตียงตั้งแต่ 11 เตียงขึ้นไป 5,000 

 
    กิจการอาบ อบ นวด 10,000 

74 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร 3,000 

75 การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
 

 
ก.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 1 ห้อง ถึง 29 ห้อง 1,000 

 
ข.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 30 ห้องถึง 49 ห้อง 2,000 

 
ค.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 50 ห้องถึง 79 ห้อง 4,000 
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ง.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 80 ห้อง ถึง 109 ห้อง 6,000 

 
จ.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 110 ห้องข้ึนไป 8,000 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

76 
การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในท านองเดียวกัน  

 
ก.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 1 ห้อง ถึง 29 ห้อง 1,000 

 
ข.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 30 ห้องถึง 49 ห้อง 2,000 

 
ค.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 50 ห้องถึง 79 ห้อง 4,000 

 
ง.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 80 ห้อง ถึง 109 ห้อง 6,000 

 
จ.  จ้านวนห้องตั้งแต่ 110 ห้องข้ึนไป 8,000 

77 การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 

 
ก.  จ้านวนที่นั่งต้ังแต่ 1 ที่นั่ง ถึง 100 ที่นั่ง 2,000 

 
ข.  จ้านวนที่นั่งตั้งแต่ 101 ที่นั่ง ถึง 200 ที่นั่ง 3,000 

 
ค.  จ้านวนที่นั่งตั้งแต่ 201 ที่นั่ง ถึง 300 ทีน่ั่ง 4,000 

 
ง.  จ้านวนที่นั่งตั้งแต่ 301 ที่นั่งข้ึนไป 6,000 

78 
การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง ร้องแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 

4,000 

79 การประกอบกิจการสระว่ายน้ า หรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 2,000 

80 
การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่นๆ ใน
ท านองเดียวกัน 

4,000 

81 

การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธี
อ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 

4,000 

82 ก. การประกอบกิจการสวนสนุก 2,000 

 
ข. ตู้เกม 10,000 

83 
การประกอบกิจการห้อปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 

3,000 

84 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
 

 
ก.  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 10,000 

 
ข.  การประกอบกิจการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 2,000 
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กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

85 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่ 
 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 

 

 
ก.  การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 

 

 
    1.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน 10 แรงม้า 1,500 

 
    2.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 3,000 

 
    3.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 5,000 

 
    4.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าขึ้นไป 10,000 

 
ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 

 

 
    1.  กี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ ถึง 10 กี ่ 1,000 

 
    2.  กี่กระตุกตั้งแต่ 11 กี่ ถึง 20 กี ่ 2,000 

 
    3.  กี่กระตุกตั้งแต่ 21 ถึง 50 กี่ 3,000 

 
    4.  กี่กระตุกตั้งแต่ 51 กี่ข้ึนไป 5,000 

86 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น 3,000 

 
ก.  ปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัม ถึง 50 กิโลกรัม 700 

 
ข.  ปริมาณเกินกว่า 50 กิโลกรัม ถึง 100 กิโลกรัม 1,000 

 
ค.  ปริมาณเกินกว่า 100 กิโลกรัมข้ึนไป 2,000 

87 การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 2,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 3,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 5,000 

88 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 3,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 4,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 6,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 10,000 
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89 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่อง ถึง 10 เครื่อง 500 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 11 เครื่อง ถึง 20 เครื่อง 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 21 เครื่อง ถึง 50 เครื่อง 2,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 เครื่องขึ้นไป 5,000 

90 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 1,000 

91 การซัก การอบ การรีด การอัดกรีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  10  แรงม้า 700 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 1,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้า ถึง 50 แรงม้า 1,500 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 50 แรงม้าข้ึนไป 2,000 

92 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืนๆ 2,000 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

93 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 

 
ก.      โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.      โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

94 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 10,000 

95 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

96 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

 
ก.  การสะสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 

 
    1.  สะสมตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 10 ตัน 1,000 

 
    2.  สะสมเกิน 10 ตัน ถึง 20 ตัน 2,000 

 
    3.  สะสมเกิน 20 ตัน ถึง 50 ตัน 3,000 

 
    4.  สะสมเกิน 50 ตันขึ้นไป 5,000 
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ข.  การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 3,000 

 
    1.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
    2.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

97 การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 

 
ก.  เครื่องจักรไม่เกิน 3 เครื่อง 1,000 

 
ข.  เครื่องจักรเกิน 3 เครื่อง แต่ไม่เกิน 5 เครื่อง 1,500 

 
ค.  เครื่องจักรเกิน 5 เครื่อง แต่ไม่เกิน 10 เครื่อง 2,000 

 
ง.  เครื่องจักรเกิน 10 เครื่อง แต่ไม่เกิน 20 เครื่อง 3,000 

 
จ.  เครื่องจักรเกิน 20 เครื่องขึ้นไป 5,000 

98 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่างๆ 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

99 การผลิตชอล์ค ปูนปาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

100 
การผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ผ้า
เบรค ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ า เป็นต้น 

10,000 

101 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 10,000 

102 การผลิตกระดาษทราย 10,000 

103 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 10,000 

กิจการที่เกี่ยวกับการปิโตรเลียมถ่านหิน สารเคม ี

104 
การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัว
ท าละลาย 

5,000 

105 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
 

 
ก.  การผลิต การบรรจุ การขนส่งก๊าซ 10,000 

 
ข.  การสะสม 

 

 
    1.   ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ถึง 2,000 กิโลกรัม 2,000 
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    2.   เกิน 2,000 กิโลกรัม ถึง 5,000 กิโลกรัม 3,000 

 
    3.   เกิน 5,000 กิโลกรัม ถึง 10,000 กิโลกรัม 4,000 

 
    4.   เกิน 10,000 กิโลกรัม ถึง 20,000 กิโลกรัม 8,000 

 
    5.   เกิน 20,000  กิโลกรัมข้ึนไป 10,000 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

106 
การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ ามันปิโตรเลี่ยม หรือผลิตภัณฑ์    
ปิโตรเลี่ยมต่างๆ  

 
ก.  การผลิต การกลั่น การขนส่ง 10,000 

 
ข.  การสะสม 

 

 
    1.  ตั้งแต่ 1 ลิตร ถึง 1,000 ลิตร 1,000 

 
    2.  เกิน 1,000 ลิตร ถึง 5,000 ลิตร 2,000 

 
    3.  เกิน 5000 ลิตร ถึง 10,000 ลิตร 3,000 

 
    4.  เกิน 10,000 ลิตร ถึง 50,000 ลิตร 5,000 

 
    5.  เกิน  50,000 ลิตร ขึ้นไป 10,000 

107 การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 10,000 

108 การพ่นสี ยกเว้นกิจการในล าดับที่ 58 2,000 

109 
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์         
เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

110 การโม่ การบดชัน 
 

 
ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 3,000 

111 การผลิตสี หรือน้ ามันผสมสี 10,000 

112 การผลิตการล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนต์ 
 

 
ก.  การผลิตฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนต์ 10,000 

 
ข.  การล้างฟิล์มรูปถ่าย 2,000 

 
ค.  การล้างฟิล์มภาพยนต์ 4,000 

113 
การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง  
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ก.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักร 2,000 

114 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 10,000 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

115 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
 

 
ก. การผลิต 10,000 

 
ข. การสะสม 5,000 

116 การผลิตน้ าแข็งแห้ง 10,000 

117 
การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง  

 
ก. การผลิต การขนส่ง 10,000 

 
ข. การสะสม 2,000 

118 การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 5,000 

119 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง  สารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค 
 

 
ก.  การผลิต 10,000 

 
ข.  การบรรจุ 5,000 

 
ค.  การสะสม 1,000 

120 การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 

 
ก.  การผลิต การบรรจุ 5,000 

 
ข.  การสะสม 1,000 

กิจการอ่ืนๆ 

121 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 

 
ก.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังไม่เกิน  5  แรงม้า 2,000 

 
ข.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 5 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า 3,000 

 
ค.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 10 แรงม้า ถึง 20 แรงม้า 4,000 

 
ง.  โดยใช้เครื่องจักรมีก้าลังเกินกว่า 20 แรงม้าขึ้นไป 5,000 

122 
การผลิต การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า  

 
ก.  การผลิต 10,000 
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ข.  การซ่อม 1,000 

123 การผลิตเทียน  เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 2,000 

124 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือถ่ายเอกสาร 
 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

 
ก.  การพิมพ์แบบ การพิมพ์เขียว (เครื่องละ) 1,000 

 
ข.  การถ่ายเอกสาร (เครื่องละ) 200 

125 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 50 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 50 ตารางเมตร ถึง 100 ตารางเมตร 2,000 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 100 ตารางเมตร ถึง 150 ตารางเมตร 3,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 150 ตารางเมตร ถึง 200 ตารางเมตร 4,000 

 
จ.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  200 ตารางเมตรขึ้นไป 5,000 

126 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 

 
ก.  พ้ืนที่ประกอบการตั้งแต่ 300 ตารางเมตร ถึง 500 ตารางเมตร 1,000 

 
ข.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 500 ตารางเมตร ถึง 1,000  ตารางเมตร 2,000 

 
ค.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 1,000 ตารางเมตร ถึง 2,000 ตารางเมตร 3,000 

 
ง.  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 4,000 

127 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 2,000 

128 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 

129 การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา 
 

 
(1)  พ้ืนที่ประกอบการไม่เกิน 400 ตารางเมตร 1,000 

 
(2)  พ้ืนที่ประกอบการเกินกว่า  400 ตารางเมตร 2,000 

 
แต่งผม 

 

 
1.  สถานที่รับจ้างแต่งผม 

 

 
    ก.  สถานที่ปรับอากาศ 500 

 
    ข.  สถานที่ไม่ปรับอากาศ 300 

 
2.  ช่างแต่งผม 50 

 
สักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

 



 

งานสถานประกอบการและเหตุร าคาญ ส านักการสาธารณสุขฯ  ทน.ระยอง โทร 038-612305 หรือ 038-620111 ต่อ 507  

 
1.  กิจการสักผิวหนัง เจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

 

 
    ก.  การสักผิวหนัง 2,000 

 
    ข.  การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 500 

 

 

 

 

 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียม

ต่อปี (บาท) 

หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

1 สถานที่ใช้ประกอบการค้าที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน  10 ตารางเมตร 200 

2 สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 10 ถึง 25  ตารางเมตร 300 

3 สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 25 ถึง 50 ตารางเมตร 400 

4 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 50 ถึง 100 ตารางเมตร 600 

5 สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 100 ถึง 150 ตารางเมตร 700 

6 สถานที่ใช้ประกอบการค้าที่มีพ้ืนที่เกินกว่า 150 ถึง 200 ตารางเมตร 1,000 

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

1 สถานที่ใช้ประกอบการค้ามีพ้ืนที่ 201 ถึง 200 ตารางเมตร 2,000 

2 สถานที่ประกอบการค้ามีพ้ืนที่เกินกว่า 500 ตารางเมตร ขึ้นไป 3,000 

 

 

 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

การประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  

ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2540  


