
 

 

 

 

ลําดับ 
ท่ี 

ประเภทกิจการ 
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1. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   
 1.1  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง   
    1.1.1  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ   
           - ตั้งแต  10  ตัว 100.-  
           - ตั้งแต  30  ตัว 300.-  
           - ตั้งแต  50  ตัว 500.-  
           - ตั้งแต  100  ตัว 1,000.-  
           - ตั้งแต  200  ตัว 2,000.-  
           - ตั้งแต  300  ตัว 3,000.-  
    1.1.2  การเลี้ยงสุกร   
           - ตั้งแต  10  ตัว 100.-  
           - ตั้งแต  30  ตัว 300.-  
           - ตั้งแต  50  ตัว 500.-  
           - ตั้งแต  100  ตัว 1,000.-  
           - ตั้งแต  200  ตัว 2,000.-  
           - ตั้งแต  300  ตัว 3,000.-  
    1.1.3  การเลี้ยงแพะ  แกะ   
           - ตั้งแต  10  ตัว 50.-  
           - ตั้งแต  30  ตัว 100.-  
           - ตั้งแต  100  ตัว 500.-  
           - ตั้งแต  200  ตัว 1,000.-  
    1.1.4  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   
           - ตั้งแต  100  ตัว 100.-  
           - ตั้งแต  300  ตัว 300.-  
           - ตั้งแต  500  ตัว 500.-  
           - ตั้งแต  1,000  ตวั 1,000.-  
           - ตั้งแต  2,000  ตวั 2,000.-  
           - ตั้งแต  3,000  ตวั 3,000.-  
   1.1.5  การเลี้ยงนกกระทา   
           - ตัง้แต  500     ตวั 100.-  
           - ตั้งแต  1,000  ตวั 200.-  
           - ตัง้แต  2,000  ตวั 300.-  
           - ตัง้แต  3,000  ตวั 400.-  
           - ตัง้แต  4,000  ตวั 500.-  
           - ตัง้แต  5,000  ตวั 1,000.-  
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 1.2  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม     
       - ตั้งแต  30  ตัว 150.-  
       - ตั้งแต  50  ตัว 200.-  
       - ตั้งแต  100  ตัว 300.-  
       - ตั้งแต  200  ตัว 500.-  
 

 
1.3  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจ 
อ่ืนใดอันมีลักษณะเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือ
ประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม                                               

3,000.-  

2. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑสัตว 
2.1  การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การ
ขายในตลาด และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

      - ตั้งแต  20  ตัว 150.-  
      - ตั้งแต  50  ตัว 200.-  
      - ตั้งแต  100  ตัว 300.-  
      - ตั้งแต  200  ตัว 500.-  
 2.2  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว   

ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 
1,500.-  

 2.3  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 1,500.-  
 2.4  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 1,500.-  
 2.5  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 
1,500.-  

 2.6  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  
กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆ ของสัตว 

  

      ก. โดยใชเครื่องจักร 1,500.-  
      ข. โดยไมใชเครื่องจักร 500.-  
 2.7 การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การ

สะสม  หรือการกระทําอ่ืนใดตอ  สัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

1,000.-  

 2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง 1,000.-  
3. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   
 3.1  การผลิตเนย  เนยเทียม 1,000.-  

 3.2  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  
น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000.-  

 3.3  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา   
กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,500.-  
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 3.4  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000.- 
 

 

3.5  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใด 
ในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   
การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000.-  

3.6  การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก   หมูตั้ง  
ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,000.-  

3.7  การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู        
วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 

1,500.-  

3.8  การผลิตแบะแซ 1,000.-  
3.9  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 1,500.-  
3.10  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  
ขนมเปยะ 

1,000.-  

3.11  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการ   
หองเย็น  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

500.-  

3.12  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

2,000.-  

3.13  การผลิตน้ําถ่ัวเหลือง 200.-  
3.14  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 1,500.-  
3.15  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,500.-  
3.16  การผลิต  การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอร  สุรา  เบียร  
น้ําสมสายชู 

2,500.-  

3.17  การค่ัวกาแฟ 1,500.-  
3.18  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 1,500.-  
3.19  การผลิตผงชูรส 1,500.-  
3.20  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 1,500.-  
3.21  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืช  อยางอ่ืน  
ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

1,500.-  

3.22  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผง
อ่ืนๆ   

1,500.-  

3.23  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 500.-  
 
 
 
 
 

3.24  การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ   
ท่ีคลายคลึงกัน 

1,500.-  

3.25  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 3,000.-  
3.26  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนาย
อาหารและเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

1,500.-  
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 3.27  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  5 
แรงมาข้ึนไป 

2,000.-  

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑชําระลาง  
4.1  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยา 

 
 

1,500.- 

 

 ดวยเครื่องจักร   
 4.2  การผลิต  การบรรจุยาสฟีน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  

เครื่องสําอางตางๆ     
2,000.-  

 4.3  การผลิตสําล ี ผลิตภัณฑจากสําลี 1,500.-  
 4.4  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออม 

สําเร็จรูป 
1,500.-  

 4.5  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตางๆ   2,500.-  
5. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   
 5.1  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 1,500.-  
 5.2  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 2,000.-  
 5.3  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืนๆ ในทํานอง

เดียวกันดวยเครื่องจักร 
2,000.-  

 5.4  การสีขาวดวยเครื่องจักร 2,000.-  
 5.5  การผลิตยาสูบ 2,000.-  
 5.6  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวย

เครื่องจักร 
2,000.-  

 5.7  การผลิต  การสะสมปุย 1,500.-  
 5.8  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,500.-  
 5.9  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 2,000.-  

6. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   
6.1  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ
หรือเครื่องใชตางๆ 

3,000.-  

6.2  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวน
กิจการใน  6.1 

3,000.-  

 6.3  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด   
การประสาน  การรีด  การอัดโลหะดวยเครื่องจักร   
หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  6.1 

2,000.-  

6.4  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  
โครเม่ียม  นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการในขอ 6.1 

3,000.-  

6.5  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด  
ยกเวนกิจการในขอ  6.1 

3,000.-  

6.6  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการ
ลางแร 

3,000.-  
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7. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 7.1  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี     

การพนสารกันสนิมยานยนต 
1,000.-  

 7.2  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล 

1,000.-  

 7.3  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการหรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจ
นั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย 

1,000.-  

 7.4  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 500.-  
 7.5  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 500.-  
 7.6  การปะ  การเชื่อมยางรถยนต  รถบรรทุก 1,000.-  
 7.7  การอัดผาเบรก  ผาคลัช 1,000.-  
 7.8  การซอม  การปะยางรถมอเตอรไซด  300.-  
8. กิจการท่ีเกี่ยวกับไม   

8.1  การผลิตไมขีดไฟ 1,500.-  
8.2  การเลื่อย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ   
การขุดรอง  การทําค้ิว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

1,500.-  

8.3  การประดิษฐไม  หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการ
พน  การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม
หรือหวาย 

1,500.-  

8.4  การอบไม 5,000.-  
8.5  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,500.-  
8.6  การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 1,500.-  

 8.7  การผลิตกระดาษตาง ๆ 1,500.-  
 8.8  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 3,000.-  
 8.9  การบดอัดยอยสลายไม 5}000.-  

9. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   
9.1  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 
ในสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

3,000.-  

9.2  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปน 
การใหบริการใน 9.1  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล 

8,000.-  

9.3  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  
เวนแตเปนการใหบริการใน 9.1  หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2,000.-  

9.4  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

5,000.-  
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9.5  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชาหองเชา  หองแบง
เชา  หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
   9.5.1  ตั้งแต    1  หอง   แตไมเกิน    10  หอง 
   9.5.2  ตั้งแต    11  หอง  แตไมเกิน    30  หอง 
   9.5.3  ตั้งแต    31  หอง  แตไมเกิน    50  หอง 
   9.5.4  ตั้งแต    51  หองข้ึนไป 

 
 

500.- 
1,000.- 
2,000.- 
3,000.- 

 

9.6  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 5,000.-  
9.7  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รองเง็ง  ดิสโกเทค       
คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

2,000.-  

9.8  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานอง
เดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการใน 9.1 

2,000.-  

9.9  การจัดใหมีการเลนสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการ
เลนอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 

1,500.-  

9.10  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ี
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

500.-  

9.11  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการ
ควบคุมทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การ
บริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการใน 9.1  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

2,500.-  

9.12  การประกอบการสวนสนุก  ตูเกมส 2,500.-  
9.13  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   
การสาธารณสุข  วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 

2,500.-  

9.14  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 3,000.-  
9.15  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 500.-  
9.16  การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 500.-  
9.17  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 500.-  
9.18  การใหบริการอินเทอรเน็ตโดยคิดคาบริการ 
    9.18.1  ตั้งแต  1  เครื่อง     แตไมเกิน  10  เครื่อง 
    9.18.2  ตั้งแต  11  เครื่อง   แตไมเกิน  20  เครื่อง 
    9.18.3  ตั้งแต  21  เครื่องข้ึนไป  

 
500.- 

1,000.- 
2,000.- 

 

10. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ 
10.1  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร   
หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 

 
2,000.- 

 

10.2  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 2,000.-  
10.3  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 500.-  
10.4  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร 500.-  
10.5  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องข้ึนไป 1,000.-  
10.6  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน ๆ 500.-  
10.7  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 500.-  
10.8  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 500.-  
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11. กิจการเกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
11.1  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 
500.- 

 

11.2  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000.-  
11.3  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง   10,000.-  
11.4  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

10,000.-  

11.5  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุ 
ท่ีคลายคลึง 

10,000.-  

11.6  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 10,000.-  
 11.7  การผลิตชอลค  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง หรือ

การเผาหินปูน 
10,000.-  

11.8 การผลิตผลิตภัณฑตางๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบ 
หรือสวนผสม  เชน  ผาเบรก  ผาคลัช  กระเบื้องมุงหลังคา 
กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

10,000.-  

11.9  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 10,000.-  
11.10  การผลิตกระดาษทราย 10,000.-  
11.11  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 10,000.-  

12. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี    
12.1  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด            
ดาง  สารออกซิไดส  หรือสารตัวทําละลาย 

 
5,000.- 

 

 

12.2  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 
    12.2.1  ขนาดหัวจายกาซ  1  หัวจาย 
    12.2.2  ขนาดหัวจายกาซ  2  หัวจาย 
    12.2.3  ขนาดหัวจายกาซ  3  หัวจายข้ึนไป 

 
500.- 

1,000.- 
5,000.- 

 

12.3  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามัน 
ปโตเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
    12.3.1  ขนาดหัวจายน้ํามัน  1  หัวจาย 
    12.3.2  ขนาดหัวจายน้ํามัน  2  หัวจาย 
    12.3.3  ขนาดหัวจายน้ํามัน  3  หัวจายข้ึนไป 

 
 

500.- 
1,000.- 
5,000.- 

 

12.4  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 10,000.-  
12.5  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  7.1  2,000.-  
12.6  การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม 
พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

5,000.-  

12.7  การโม  การบดชัน 5,000.-  
12.8  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 5,000.-  
12.9  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 1,500.-  
12.10  การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด   
เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

5,000.-  
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 12.11  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ี
คลายคลึง 

5,000.-  

12.12  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 5,000.-  
12.13  การผลิตน้ําแข็งแหง 1,500.-  
12.14  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมดับเพลิงหรือ 
สารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

5,000.-  

 12.15  การผลิตแชลแล็คหรอืสารเคลือบเงา 5,000.-  
12.16  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงสารกําจัด 
ศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

5,000.-  

12.17  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว 5,000.-  
 12.18  การผลิตเชื้อเพลิงแข็ง 5,000.-  
13. กิจการอ่ืนๆ 

13.1  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
ดวยเครื่องจักร 

 
1,500.- 

 

13.2  การผลิต  การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส  เครื่องไฟฟา 
อุปกรณอิเลคโทรนิคส  อุปกรณไฟฟา 

1,500.-  

13.3  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,000.-  
13.4  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 1,000.-  
13.5  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 1,000.-  
13.6  การประกอบกิจการโกดังสินคา 1,500.-  
13.7  การลางขวดภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 1,500.-  
13.8  การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 1,500.-  
13.9  การกอสราง   
    13.9.1  บุคคลธรรมดา 1,500.-  
    13.9.2  นิติบุคคล 3,000.-  

 


