บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทาย
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนใหญ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ...........
กลุม
๑

กลุม

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
๑.๑ การเพาะพันธุ การเลี้ยง การอนุบาลสัตวทุกชนิด
๑.๑.๑ การเพาะพันธ การเลี้ยง การอนุบาล มา โค กระบือ
ก. เกิน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ข. เกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว
ค. เกิน ๔๐ ตัว แตไมเกิน ๘๐ ตัว
ง. เกิน ๘๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๒ การเพาะพันธุ การเลี้ยง การอนุบาล สุกร
ก.เกิน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ข. เกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๔๐ ตัว
ค. เกิน ๔๐ ตัว แตไมเกิน ๘๐ ตัว
ง. เกิน ๘๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
จ.เกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว
ฉ.เกิน ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว
ช.เกิน ๑,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๓,๐๐๐ ตัว
ซ.เกิน ๓,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว
ฌ.เกิน ๕,๐๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว
ญ.เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๓ การเพาะพันธุ การเลี้ยง การอนุบาล แพะ แกะ
ก. เกิน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
ข. เกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว
ค. เกิน ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ง. เกิน ๑๐๐ ตัว ขึ้นไป

ประเภทกิจการ
1.๑.4 การเพาะพันธุ การเลี้ยง การอนุบาล หาน เปด ไก
ก. เกิน ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว
ข. เกิน ๑๐๐ ตัว แตไมเกิน ๕00 ตัว

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๒๐๐
๔๐๐
๖๐๐
๘๐๐
๑,๕๐๐
๒,๕๐๐
๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
๘,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐
๒๐๐
๕๐๐
๗๐๐

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
100
๓๐๐
๕๐๐

ค. เกิน 50๐ ตัว แตไมเกิน 1,๐00 ตัว
ง. เกิน๑,๐0๐ ตัว แตไมเกิน ๕,๐00 ตัว
จ. เกิน 5,๐0๐ ตัว แตไมเกิน 1๐,๐00 ตัว
ฉ. เกิน 1๐,๐00 ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๕ การเพาะพันธ การเลี้ยง การอนุบาล นกกระทา
ก. เกิน 100 ตัว แตไมเกิน 500 ตัว
ข. เกิน ๕00 ตัว แตไมเกิน ๑,๐00 ตัว
ค เกิน 1,๐00 ตัว แตไมเกิน 5,๐00 ตัว
ง. เกิน ๕,๐00 ตัว ขึ้นไป
๑.๑.๖ การเพาะพันธุ การเลี้ยง การอนุบาล สัตวน้ํา
ก. เกิน ๒ ไร แตไมเกิน ๕ ไร
ข. เกิน ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร
ค. เกิน ๑๐ ไร แตไมเกิน ๒๐ ไร
ง. เกิน ๒๐ ไร แตไมเกิน ๕๐ ไร
จ. เกิน ๕๐ ไร แตไมเกิน ๑๐๐ ไร
ฉ. เกิน ๑๐๐ ไร ขึ้นไป

๒

กลุม

๑.๑.๗ การเพาะพันธุ การเลี้ยงสัตว การอนุบาลสัตว เลื้อยคลานทุกชนิด
๑.๑.๘ การเพาะพันธุ การเลี้ยง แมลงทุกชนิด
๑.๒ การประกอบกิจการสัตวเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อใหประชาชนไดเขามาชมหรือประโยชนกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือ
คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆาหรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายในตลาด
ก. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดใหญ ไดแก โค กระบือ จํานวนไมเกิน ๕ ตัว
ข. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดใหญ ไดแก โค กระบือ จํานวนเกิน ๕ ตัว ขึ้นไป
ค. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดเล็ก ไดแก สุกร จํานวนไมเกิน ๑๐ ตัว
ประเภทกิจการ
ง. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดเล็ก ไดแก สุกร รวมกันเกิน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว
จ. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดเล็ก ไดแก สุกร รวมกันเกินตั้งแต ๒๐ ตัว ขึ้นไป
ฉ. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดเล็ก ไดแก หาน เปด ไก จํานวนเกิน ๕๐ ตัว ขึ้นไป
ช. การฆาหรือชําแหละสัตวขนาดเล็กและขนาดใหญทุกชนิดโดยใชเครื่องจักรกล
(หมายเหตุ ก-ช การฆาหรือชําแหละสัตว ตอวัน)

๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๐๐๐
100
๒๐๐
500
๑,๐๐๐
100
๓๐๐
500
800
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๓๐๐
๑,๐๐๐

500
๑,๐๐๐
500
อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๒๐๐
๑,๐๐๐

๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป

๓

กลุม

๕๐๐
๓๐๐

๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว

๓๐๐

๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆจากเปลือก กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือ
สวนอื่นๆของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การ
ขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอิ๊วน้ําจิ้ม หรือ
ซอสปรุงรสชนิดตางๆ
๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแกปลารา ปลาเจา กุงเจา
ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เคี่ยว
กวน ฉาบ ทอดอบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน

๕๐๐

ประเภทกิจการ
๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่นๆ ที่คลายคลึงกัน
๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
๓.๑๐การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนย
เทียม ผลิตภัณฑเนยผสม
๓.๑๑การผลิตไอศกรีม
๓.๑๒ การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ

๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
500
1,000

อัตราคาธรมมเนียม
(บาท)
500
300
300
300
300
300
300

๔

๕
กลุม

๖

๓.๑๔การผลิ ต สะสม หรื อ แบ ง บรรจุ เอทิ ล แอลกอฮอล สุ ร า เบี ย ร ไวน น้ํ า ส ม สายชู
ขาวหมาก น้ําตาลเมา
๓.๑๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบ งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช ผัก ผลไม
เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม

1,000

๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบแซ

๕๐๐
500
1,000
1,000

๓.๒๒การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบูที่ใชกับ
รางกาย
๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํา ยาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตางๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

1,000
500
500
500
500
500

500
500
500
500
500

ประเภทกิจการ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
๕.๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
๕.๓ การผลิต หรื อแบ งบรรจุ แป งมั น สําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ ใน
ทํานองเดียวกัน
๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆ ก็ตาม
๕.๕ การผลิตยาสูบ
๕.๖ การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช
๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆ ดวยโลหะหรือแร

๕๐๐
500
500
500
500
500
500
500
500
1,000

๖.๒ การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซ หรือไฟฟา
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวน
กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
๖.๕การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑
๗

กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
๗.๒ การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๗.๔ การประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ ยานยนต เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งกล ซึ่ ง มี ไ ว บ ริ การหรื อ
จําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ดังกลาวดวย
๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรือ อัดฉีดยานยนต
๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500

กลุม

๘

๙

กลุม

ประเภทกิจการ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
500
๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
500
๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ
๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
๑,๐๐๐
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
500
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
500
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
500
๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ
จากไม หวาย ชานออย
500
๘.๔ การอบไม
500
๘.๕ การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
500
๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
500
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตางๆ
๓๐๐
๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
1,000
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
1,000
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
300
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน
๙.๑หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๔ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
๓๐๐
ที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๑,๐๐๐
๙.๕ การประกอบกิจ การโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่ จัดไวเ พื่อใหบริการ พัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยไมมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่น ใน
ทํานองเดียวกัน
1,000
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
1,000
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
1,000
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
ประเภทกิจการ

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่ มิใชโรงแรมที่ จัดไวเพื่ อใหบริ การ พัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยไมมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่น ในทํานอง
เดียวกัน
๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือกิจการ
อื่นในทํานองเดียวกัน
๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑
๙.๑๐ การประกอบกิจการการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน
๙.๑๑ การประกอบกิ จ การเสริ มสวย หรื อแตงผม เว น แตกิจ การที่อ ยูในบังคับ ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือตามกฏหมายวาดวยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุขวิทยาศาสตร
หรือสิ่งแวดลอม
๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
๙.๒๑การประกอบกิ จ การให บ ริ ก ารสปา อาบน้ํ า ตั ด ขน รั บ เลี้ ย งหรื อ รั บ ฝากสั ต ว
ชั่วคราว
๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
กลุม
ประเภทกิจการ
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆ ดวยเครื่องจักร
๑๐.๖ การพิมผา และทอสิ่งอื่นๆ

๑,๐๐๐
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
500
500
500
1,000
500
2,000
500
500
500
500
500
500
500
อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๕๐๐
500
๕๐๐

๑๑

๑๒

กลุม

๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่นๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร

๕๐๐
1,000

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

1,000

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม บด
หรือ ยอย ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๒
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง

1,000

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ

๑,๐๐๐

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน

500

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม

500

๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว

500

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย

500

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว

500

๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๕
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ

๕๐๐

๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสารตัวทําละลาย

๑,๐๐๐

ประเภทกิจการ
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก

๕๐๐
๕๐๐

๑,๐๐๐

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

๑๓

กลุม

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗.๑
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบ
เกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เชลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัสดุที่คลายคลึง
๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
๑๒.๑๔การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต
ดอกไมเพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
กิจการอื่นๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือ
อุปกรณไฟฟา
๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา
๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม
๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ประเภทกิจการ
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือ ขนสงไปโอดีเซลและเอทานอล

๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
500
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
1,000
500
1,000
๕๐๐
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,500
1,000
1,000
1,500
อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๕๐๐

