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1 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
1.1 การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด

การเลี้ยงมา โค กระบือ
 - เกิน ๑๐ ตัว แตไมเกิน ๒๐ ตัว ๑๐๐
 - เกิน ๒๐ ตัวข้ึนไป ๒๐๐
การเลี้ยงสุกร
 - เกิน ๒๐ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๑๐๐
 - เกิน ๕๐ ตัว แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒๐๐
 - เกิน ๑๐๐ ตัวข้ึนไป ๓๐๐
การเลี้ยงแพะ แกะ
 - ตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๑๐ ตัว ๑๐๐
 - เกิน ๑๐ ตัวข้ึนไป ๒๐๐

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ................

 - เกิน ๑๐ ตัวข้ึนไป ๒๐๐
การเลี้ยง หาน เปด ไก
 - เกิน ๑๐๐ ตัวแตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ๑๐๐
 - เกิน ๕๐๐ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๒๐๐
 - เกิน ๑,๐๐๐ ตัว ข้ึนไป ๓๐๐

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

๒๐๐

๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด ๑๐๐
๒.๒ การหมัก ฟอกตาก หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว ๑๐๐
๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๑๐๐
๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว ๑๐๐
๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว

หรือสวนอ่ืนๆของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร
๑๐๐

๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวน
ใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว

๒๐๐

๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง ๑๐๐
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๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ี

สะสมอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือ

ซอสปรุงรสชนิดตางๆ
๒๐๐

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุงเจา
ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลาหรือ
ผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน

๒๐๐

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ๒๐๐
๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน เค่ียว

กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
๒๐๐

๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น ๒๐๐
๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เก้ียมอ๋ี

เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน
๒๐๐

๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐
๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ ๒๐๐
๓.๙ การผลิต สะสม แบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๒๐๐๓.๙ การผลิต สะสม แบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว ๒๐๐
๓.๑๐ การผลิต สะสม แบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนยเทียม และ

ผลิตภัณฑเนยผสม
๒๐๐

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม ๒๐๐
๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ ๒๐๐
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ ๒๐๐
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู ขาวหมาก

น้ําตาลเมา
๒๐๐

๓.๑๕ การผลิต  น้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ ๒๐๐
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง ๒๐๐
๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืข ผัก ผลไมเครื่องดื่ม

ชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
๒๐๐

๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ๒๐๐
๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร ๒๐๐
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม ๒๐๐
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ ๒๐๐
๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ๒๐๐
๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร ๒๐๐
๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักร ๒๐๐
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๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความ

สะอาด
๔.๑ การผลิต โม บด ผสม  หรือบรรจุยา ๓๐๐
๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น   กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมท้ังสบูท่ีใชกับ

รางกาย
๓๐๐

๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี ๓๐๐
๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๓๐๐
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู    น้ํายาทําความสะอาด ผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ ๓๐๐
๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช ๓๐๐
๕.๒ การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ ๕๐๐
๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานอง

เดียวกัน
๓๐๐

๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม ๑๐๐
๕.๕ การผลิตยาสูบ ๓๐๐
๕.๖ การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๓๐๐๕.๖ การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช ๓๐๐
๕.๗ การผลิต  การสะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย ๓๐๐
๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช ๓๐๐
๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด ๓๐๐
๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆดวยโลหะหรือแร ๕๐๐
๖.๒ การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ ๕๐๐
๖.๓ การกลึง  เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ หรือไฟฟา

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖.๑
๕๐๐

๖.๔ การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเม่ียม  นิเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด
ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑

๕๐๐

๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑ ๕๐๐
๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม  แยก คัดเลือก หรือลางแร ๕๐๐
๗ กิจการท่ีเกี่ยวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต ๕๐๐
๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล ๑,๐๐๐
๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๕๐๐
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๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนาย

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย

๕๐๐

๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต ๕๐๐
๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่ ๕๐๐
๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ ๕๐๐
๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตซ ๕๐๐
๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต

เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๕๐๐

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๓๐๐
๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร ๕๐๐
๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากไม

หวาย ชานออย
๓๐๐

๘.๔ การอบไม ๕๐๐
๘.๕ การผลิตสะสม แบงบรรจุธูป ๓๐๐๘.๕ การผลิตสะสม แบงบรรจุธูป ๓๐๐
๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๓๐๐
๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ ๓๐๐
๘.๘ การเผาถาน  หรือสะสมถาน ๑๐๐
๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๒๐๐

๙.๒ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด ๕๐๐
๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑ หรือ

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๒๐๐

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน ขอ ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๒๐๐

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน

๕๐๐

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอ่ืนใน
ทํานองเดียวกัน

๓๐๐

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐
๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี  เตนรํา รําวง รองเง็ง  ดิสโกเธค  คาราโอเกะ  หรือตู

เพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน
๕๐๐
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๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปนการ

ใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๙.๑
๓๐๐

๙.๑๐ การประกอบกิจการเลนสเก็ต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน ๓๐๐
๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวย

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 - กิจการท่ีมีจํานวนเกาอ้ีใหบริการ ๑ ตัว ๑๐๐
 - กิจการท่ีมีจํานวนเกาอ้ีใหบริการ ๒ ตัว ๒๐๐
 - กิจการท่ีมีจํานวนเกาอ้ีใหบริการ ๓ ตัวข้ึนไป ๓๐๐

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย ๒๐๐
๙.๑๓ การประกอบกกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก ๒๐๐
๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม ๓๐๐
๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร

 - กิจการท่ีมีจํานวนคอมพิวเตอรใหบริการไมเกิน ๕ เครื่อง ๓๐๐
 - กิจการท่ีมีจํานวนคอมพิวเตอรใหบริการเกิน ๕ เครื่อง ๕๐๐

๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ ๕๐๐
๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ

สิ่งแวดลอม
๕๐๐๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตรหรือ

สิ่งแวดลอม
๕๐๐

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย ๒๐๐
๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ ๓๐๐
๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ ๓๐๐
๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว ๒๐๐
๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  การทอผาดวยก่ีกระตุก ๒๐๐
๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๒๐๐
๑๐.๓ การปนฝาย นุนหรือใยสังเคราะห ดวยเครื่องจักร ๒๐๐
๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร ๒๐๐
๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆ ดวยเครื่องจักร ๒๐๐
๑๐.๖ การพิมพผา  สิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐
๑๐.๗ การซัก  อบ  รีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๒๐๐
๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๒๐๐
๑๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๕๐๐
๑๑.๒ การระเบิด  การโม  บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร ๑๐๐๐
๑๑.๓ การผลิตสิ่งของหรือเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐
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๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต  หิน ดิน ทรายวัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม บด หรือยอย

ดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๑๑.๒
๕๐๐

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐
๑๑.๖ การเลื่อย ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ ๕๐๐
๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน ๕๐๐
๑๑.๘ การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๕๐๐
๑๑.๙ การผลิตตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๕๐๐
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย ๕๐๐
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๕๐๐
๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด ยกเวน

กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๑๑.๕
๓๐๐

๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี ถานหิน  ถานโคก สารเคมีตางๆ
๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย ๕๐๐
๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ การขนสงกาซ ๕๐๐
๑๒.๓ การผลิต สะสม  กลั่น  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม ๕๐๐
๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๕๐๐๑๒.๔ การผลิต  การสะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก ๕๐๐
๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๗.๑ ๕๐๐
๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   เบเกอรไลท

 หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๕๐๐

๑๒.๗ การโม  สะสมหรือบดชัน ๕๐๐
๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐
๑๒.๙ การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๕๐๐
๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐
๑๒.๑๒ การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๕๐๐
๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง ๕๐๐
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ค  หรือสารเคลือบเงา ๕๐๐
๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๕๐๐
๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว ๕๐๐
๑๓ กิจการอ่ืน ๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร ๓๐๐
๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กโทรนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กโทรนิกสหรือ อุปกรณไฟฟา ๓๐๐
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๑๓.๓ การผลิตเทียน  หรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๓๐๐
๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือ ถายเอกสาร ๓๐๐
๑๓.๕ การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช ๕๐๐
๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๓๐๐
๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑ

ใหม
๓๐๐

๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ ๓๐๐
๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๕๐๐
๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร ๓๐๐
๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค ๕๐๐
๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง ๕๐๐
๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล ๕๐๐


