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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้สอดคล้อง  
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุขจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
  ๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ที่  ๕/๒๕๓๘  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
  ๑.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๔)  

ลงวันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  ๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๕)  

ลงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ฉบับที่  ๖)  

ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ๑. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑) การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๒) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ 
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง  หรือทางอ้อม  หรือไม่ก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๑) การฆ่า  หรือชําแหละสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขาย

ในตลาด 
   (๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ 
   (๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๔) การเค่ียวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว์ 
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   (๕) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  
เขา  หนัง  ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ด้วยการต้ม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 

   (๖) การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 

   (๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือล้างคร่ัง 
  ๓. กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  

การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เต้าเจี้ยว  

ซีอิ๊ว  น้ําจิ้ม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ 
   (๒) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว์  ได้แก่  ปลาร้า  

ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู   
ไตปลา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 

   (๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แช่อิ่ม  จากผัก  ผลไม้  
หรือพืชอย่างอื่น 

   (๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก  บด  
นึ่ง  ต้ม  ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ป้ิง  ย่าง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๕) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
   (๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  

เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋  เนื้อสัตว์เทียม  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๗) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  สปาเกตตี้  พาสตา  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ   

ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๘) การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอื่น ๆ 
   (๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
   (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
   (๑๑) การผลิตไอศกรีม   
   (๑๒) การค่ัว  สะสม  หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  ไวน์  

น้ําส้มสายชู  ข้าวหมาก  น้ําตาลเมา   
   (๑๕) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 
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   (๑๖) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งน้ําแข็ง 
   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม้  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
   (๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
   (๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
   (๒๒) การแกะ  ตัดแต่ง  ล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
   (๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 
  ๔. กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาด 
   (๑) การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
   (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอาง 

รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
   (๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป   
   (๕) การผลิตผงซักฟอก   ส บู่   น้ํ ายาทํ าความสะอาด   หรือผลิต ภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ 
  ๕. กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๑) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
   (๒) การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดบิ 
   (๓) การผลิต   หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง   แป้งสาคู   แป้งจากพืช   

หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๔) การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
   (๕) การผลิตยาสูบ 
   (๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 
   (๗) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
     (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
   (๙) การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ข้าวเปลือก  อ้อย  ข้าวโพด 
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  ๖. กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๑) การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดับ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  

ด้วยโลหะหรือแร่ 
   (๒) การถลุงแร่  การหลอม  หรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 
   (๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะด้วยเคร่ืองจักร  

หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
   (๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 
   (๕) การขัด  ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  หรือสารเคมี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  ๖  (๑) 
   (๖) การทําเหมืองแร่  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือล้างแร่ 
  ๗. กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๑) การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (๒) การผลิตยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล   
   (๓) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่องยนต์  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล 
   (๔) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

   (๕) การล้าง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต์ 
   (๖) การผลิต  สะสม  จําหน่าย  ซ่อม  หรืออัดแบตเตอร่ี 
   (๗) การจําหน่าย  ซ่อม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต์  หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
   (๘) การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
   (๙) การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ

ของยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกลเก่า 
  ๘. กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (๒) การเลื่อย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดร่อง  ทําค้ิว  หรือตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิต  พ่น  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้   

หรือผลิตภัณฑ์จากไม้  หวาย  ชานอ้อย 
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   (๔) การอบไม้ 
   (๕) การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 
   (๖) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ 
   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
   (๘) การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 
  ๙. กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
   (๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล  

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
   (๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็น 

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (๕) การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  หรือห้องแบ่งเช่า  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 
   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (๘) การจัดให้มีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตู้เพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
   (๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่

เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 
   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
   (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบว์ลิ่ง  หรือตู้เกม 
   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
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   (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม 

   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝาก

สัตว์ชั่วคราว 
  ๑๐. กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑) การป่ันด้าย  กรอด้าย  ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
   (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 
   (๓) การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕) การเย็บ  ปักผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๖) การพิมพ์ผ้า  และสิ่งทออื่น ๆ 
   (๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๘) การย้อม  ฟอก  กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  ๑๑. กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑) การผลติภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๒) การระเบิด  โม่  บด  หรือย่อยหิน  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๓) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขุด  ตัก  

ดูด  โม่  บด  หรือย่อย  ด้วยเคร่ืองจักร  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 
   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๖) การเลื่อย  ตัด  หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
   (๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 
   (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
   (๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผ้าทราย   
   (๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
   (๑๒) การล้าง  การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แก้ว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 
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  ๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ปิโตรเคมี  ถ่านหิน  ถ่านโค้ก  และสารเคมีต่าง ๆ 
   (๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสาร 

ตัวทําละลาย 
   (๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งก๊าซ   
   (๓) การผลิต  สะสม  กลั่น  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
   (๔) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโค้ก 
   (๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 
   (๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๗) การโม่  สะสม  หรือบดชัน 
   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๙) การผลิต  ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุ 

ที่คล้ายคลึง 
   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   
   (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 
   (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
   (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 
  ๑๓. กิจการอื่น ๆ  
   (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๒) การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือถ่ายเอกสาร 
   (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
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   (๘) การพิมพ์  เขียน  พ่นสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 
   (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 
   (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง  หรือสัตว์พาหะนําโรค 
   (๑๒) การผลิตสิ่งของ  เคร่ืองใช้  หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
   (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ศาสตราจารย์รัชตะ  รัชตะนาวิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 


