
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ 5 / 2538 

เร่ือง  กิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ 

------------------------------ 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31  แหงพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

สาธารณสุข ประกาศใหกจิการดังตอไปนี้ เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
  1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 
(1) การเลี้ยงสตัวบก สัตวปก สัตวน้าํ สัตวเลื้อยคลานหรอืแมลง 

(2) การเลี้ยงสตัวเพื่อรีดเอานม 

(3) การประกอบกิจการเลีย้ง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดยีวกนั เพื่อให

ประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนัน้ ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไม

วาทางตรงหรอืทางออมหรือไมก็ตาม 
  2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภณัฑ 
(1) การฆาสตัว ยกเวนในสถานที่จาํหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการฆาเพือ่

บริโภคในครัวเรือน 

(2) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยงัมิไดฟอก 

(3) การสะสมเขาสัตว กระดกูสัตวทีย่ังมิไดแปรรูป 

(4) การเคี่ยวหนังสัตว เอน็สตัว ไขสัตว 

(5) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนในสถานที่จาํหนายอาหาร การ

เรขาย และการขายในตลาด 

(6) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว เขาสตัว หนังสัตว ขน

สัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว 

(7) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอืน่ใดตอสัตว

หรือพืช หรือสวนหนึง่สวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว 

(8) การสะสมหรือการลางครั่ง 
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  3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ําด่ืม 
(1) การผลิตเนย เนยเทยีม 

(2) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้าํพริกเผา น้ําปลา น้าํเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง 

หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(3) การผลิต การหมกั การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(4) การตากเนือ้สัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมนักุง ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(5) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ยกเวนใน

สถานที่จาํหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(6) การเคี่ยวน้ํามนัหม ูการผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูต้ัง ยกเวนในสถานทีจ่ําหนายอาหาร 

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(7) การผลิตเสนหมี ่ขนมจนี กวยเตีย๋ว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี ๋

(8) การผลิตแบะแซ 

(9) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอืน่ใด 

(10) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 

(11) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเยน็ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคใน

ครัวเรือน 

(12) การผลิตน้ําอัดลม น้าํหวาน น้าํโซดา น้าํถัว่เหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวด

หรือภาชนะอืน่ใด บกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(13) การผลิต การแบงบรรจนุ้ําตาล 

(14) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

(15) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบยีร น้ําสมสายช ู

(16) การคั่วกาแฟ 

(17) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

(18) การผลิตผงชูรส 

(19) การผลิตน้ํากลัน่  น้ําบริโภค 

(20) การตาก การหมกั การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอืน่ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(21) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนดิผงอ่ืน ๆ  

(22) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(23) การผลติบะหมี ่มักกะโรนี หรือผลิตภณัฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลึงกัน 

(24) การประกอบกิจการหองเยน็ แชแข็งอาหาร 

(25) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือน 
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(26) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรทีม่ีกําลงัตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป 
 4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสาํอาง 
ผลิตภัณฑชาํระลาง 
(1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

(2) การผลิต การบรรจุยาสฟีน แชมพ ูผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ  

(3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําล ี

(4) การผลิตผาพนัแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 

(5) การผลิตสบู ผงซกัฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ  
  5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(1) การอัด การสกัดเอาน้าํมนัจากพืช 

(2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 

(3) การผลิตแปงมันสาํปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทาํนองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

(4) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

(5) การผลิตยาสูบ 

(6) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

(7) การผลิต การสะสมปุย 

(8) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลงึดวยเครื่องจกัร 

(9) การตาก การสะสมหรือการขนถายมนัสําปะหลงั 
  6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 
(1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  

(2) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทกุชนิด ยกเวนกิจการใน (1) 

(3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรดี การอัดโลหะดวยเครื่องจกัร

หรือกาซหรือ ไฟฟา ยกเวนกจิการใน (1) 

(4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกัว่ สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกลิหรือโลหะอืน่ใด ยกเวนกิจการ

ใน (1) 

(5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธอ่ืีนใด ยกเวนกิจการใน (1)  

(6) การทาํเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร 
  7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่งกล 
(1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนส ีการพนสารกนัสนิมยานยนต 

(2) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ

ยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่งกล 
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(3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึง่มไีวบริการหรือจําหนาย และ

ในการประกอบธุรกิจนัน้มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

(4) การลาง การอัดฉีดยานยนต 

(5) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 

(6) การปะ การเชื่อมยาง 

(7) การอัดผาเบรค ผาครัช 
  8. กิจการที่เกี่ยวกับไม 
(1) การผลิตไมขีดไฟ 

(2) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิว้ หรือการตัดไมดวยเครื่องจกัร 

(3) การประดิษฐไม หวายเปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน การทาสารเคลือบเงาสี หรือการ

แตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

(4) การอบไม 

(5) การผลิตธปูดวยเครื่องจกัร 

(6) การประดิษฐส่ิงของ เครื่องใช เครื่องเขยีนดวยกระดาษ 

(7) การผลิตกระดาษตาง ๆ  

(8) การเผาถาน หรือการสะสมถาน 
  9. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 

(2) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ อบไอน้ํา อบสมนุไพร 

(3) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทาํนองเดียวกนั 

(4) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกจิการอื่นในทาํนอง

เดียวกนั 

(5) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(6) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแงง็ ดิสโกเทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ใน

ทํานองเดียวกนั 

(7) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกจิการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกนั 

(8) การจัดใหมีการเลนสเกต็โดยมีแสงหรอืเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น ๆ ในทาํนองเดียวกัน 

(9) การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบงัคับตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบวิชาชพีเวชกรรม 
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(10) การประกอบกิจการใหบริการควบคมุน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ใหอาหารทีม่ี

วัตถุประสงคพิเศษ การบรหิารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เวนแตการใหบริการดังกลาวใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(11) การประกอบกิจการสวนสนกุ ตูเกม 

(12) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร หรือ

ส่ิงแวดลอม 

(13) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรอืสนามฝกซอมกอลฟ 
  10. กิจการทีเ่กี่ยวกับสิ่งทอ 
(1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต 5 กี่ข้ึนไป 

(2) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 

(3) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

(4) การทอเสือ่ กระสอบ พรม หรือส่ิงทออืน่ ๆ ดวยเครื่องจักร 

(5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องขึ้นไป 

(6) การพิมพผา หรือการพมิพบนสิง่ทออืน่ ๆ  

(7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

(8) การยอม การกัดสีผาหรอืส่ิงทออืน่ ๆ  
  11. กิจการทีเ่กี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
(1) การผลิตภาชนะดนิเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

(2) การระเบิด การโม การปนหนิดวยเครื่องจักร 

(3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถทุี่คลายคลงึ 

(4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(5) การเจียระไนเพชร พลอย หนิ กระจก หรือวัตถทุี่คลายคลึง 

(6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหนิเปนสิง่ของตาง ๆ  

(7) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปนู 

(8) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหนิเปนสวนประกอบหรือสวนผสม เชน ผาเบรค ผาครัช 

กระเบื้องมงุหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้าํ เปนตน 

(9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

(10) การผลิตกระดาษทราย 

(11) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 
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  12. กิจการทีเ่กี่ยวกับปโตรเลี่ยม ถานหิน สารเคม ี
(1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทาํละลาย 

(2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ 

(3) การผลิต การกลัน่ การสะสม การขนสงน้าํมนัปโตรเลี่ยมหรือผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตาง ๆ  

(4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหนิ ถานโคก 

(5) การพนสี ยกเวนกิจการใน 7 (1) 

(6) การประดิษฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถทุี่

คลายคลึง 

(7) การโม การบดชัน 

(8) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

(9) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนต 

(10) การเคลือบ การชุบวัตถดุวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

(11) การผลติพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

(12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(13) การผลิตน้ําแข็งแหง 

(14) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

(15) การผลิตแชลแล็คหรือสารเคลือบเงา 

(16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกาํจัดศัตรูพืชหรือพาหะนาํโรค 

(17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
  13. กิจการอืน่ ๆ  
(1) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกนัดวยเครื่องจกัร 

(2) การผลิต การซอมเครื่องอิเลคโทรนิคส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเลคโทรนิคส อุปกรณไฟฟา 

(3) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถทุี่คลายคลึง 

(4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

(5) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชาํรุด ใชแลวหรือเหลือใช 

(6) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

(7) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

(8) การพิมพสีลงบนวัตถุทีม่ใิชส่ิงทอ 

(9) การกอสราง 
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  ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

              ประกาศ  ณ  วันที่  27  มถินุายน  พ.ศ. 2538 

 

             อาทิตย  อุไรรัตน 

          (นายอาทติย  อุไรรัตน) 

                             รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

                      สําเนาถูกตอง 

                ศุมล  ศรีสุขวัฒนา 

              (นายศุมล  ศรีสุขวัฒนา) 

ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที ่112 ตอนที ่58 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2538 

 

 

 

 

 

 

 


