
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

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

  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 2544 เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2558  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560  และมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 33 
มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนต าบล      
หลุ่งตะเคียน ประกาศให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

1.  การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
2.  การเลี้ยงสุกร 
3.  การเลี้ยงแพะ แกะ 
4.  การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
5.  การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
6.  การท าเนย เนยเทียม 
7.  การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นการฆ่าในภัตตาคาร โรงแรม หรือร้านข้าวแกงเพ่ือปรุงอาหาร 

ในนั้น หรือการฆ่าเพ่ือปรุงอาหารเร่ขายด้วยตนเอง 
8. การฟอกหนังสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ 
9. การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
10. การย้อมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 
11. การท ากะปิ น้ าปลา น้ าเคย ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง 
12. การท าการหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
13. การท าและการตากปลาเค็ม เนื้อเค็ม เป็ดเค็ม หนังหมู กุ้งแห้ง การเคี่ยวมันกุ้ง 
14. การนึ่งปลา การต้มปลาซึ่งให้แทนการนึ่ง ยกเว้นการนึ่งหรือต้มในภัตตาคารหรือร้านข้าว

แกงเพ่ือปรุงอาหารในนั้น และการนึ่งหรือต้ม หรือปรุงอาหารเร่ขายด้วยตนเอง 
15. การท าสบู่ 
16. การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 
17. การอัดเอาน้ ามัน 
18. การเค่ียวน้ ามัน การท ากุนเชียง หมูตั้ง 
19. การท าเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว  เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี๊ยมอ๋ี 
20. การท าแบะแซ 
21. การเผาเปลือกหอย 
22. การล้าง การอบรม การสะสมยางดิบ 
23. การท าอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
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24. การท าขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ 
25. การท าน้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา 
26. การท าน้ าตาล 
27. การท าน้ านมข้น 
28. การท าแห้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู เบียร์ และน้ าส้มสายชู 
29. การสีข้าว 
30. การต้มกลั่นแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ และน้ าส้มสายชู 
31. การท าไม้ขีดไฟ 
32. การท าแชลแล็ค 
33. การท าภาชนะดินเผา 
34. การท าและมวนยาสูบ 
35. การท ากระดาษทราย 
36. การท าธูปโดยใช้เครื่องจักร 
37. การปั่นฝ้าย หรือนุ่นโดยใช้เครื่องจักร 
38. การประดิษฐ์ของใช้ด้วยกระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ 
39. การปั่นฝ้าย หรือนุ่นโดยใช้เครื่องจักร 
40. การสะสมถ่าน 
41. การเลื่อยและซอยไม้ 
42. การหลอม หล่อ ตี กลึง ถลุงแร่ แก้ว และโลหะทุกชนิด 
43. การเชื่อมและประสานโลหะด้วยแก๊ส ไฟฟ้า และเครื่องจักร 
44. การต่อ ประกอบ หรือซ่อมเครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ เรือยนต์ เรือกล 
45. การล้าง อัด  ฉีด รถยนต์ 
46. การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิคเกิลหรือโลหะ 
47. การขัดโลหะด้วยเครื่องจักร 
48. การโม่ ป่น หินด้วยเครื่องจักร 
49. การอัดเจาะ รีดโลหะด้วยเครื่องจักร 
50. การโม่บดยาด้วยเครื่องจักร 
51. การประดิษฐ์ไม้ หรืองาเป็นสิ่งของต่าง ๆ ด้วยเครื่องจักร 
52. การไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว และตัดไม้เครื่องจักร 
53. การท าโลหะเป็นภาชนะ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
54. การพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องจักร 
55. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
56. การพ่นสี 
57. การกรอด้าย ทอผ้า ด้วยเครื่องจักร หรือด้ายที่กระตุก ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 
58. การสะสมหรือล้างครั่ง 
59. การท ายากันยุงชนิดเผามีควัน 
60. การค่ัวกาแฟ 
61. การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 
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62. การสะสมปอหรือป่าน 
63. การท ากระดาษต่าง ๆ 
64. การท าสิ่งของเครื่องใช้ด้วยวัตถุซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
65. การท าลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
66. การท ากาว 
67. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลโลลอยด์ เบเกอร์ไลท์ 
68. การท าเสื่อ พรม และสิ่งทออ่ืน ๆ 
69. การท า การบรรจุ การสะสมยาฆ่าแมลง 
70. การท าผงชูรส 
71. การสะสมอาหารสัตว์ 
72. การขัด กะเทาะ บดเมล็ดพืช 
73. การโม่ บด ขัด 
74. การท าบรรจุเครื่องส าอาง และยาสีฟัน 
75. การปะ เชื่อมยาง 
76. การท า กระบรรจุ ยารักษาโรค ยารักษาสัตว์ 
77. การท าสี  และน้ ามันผสมสี 
78. การท าสี 
79. การท า สะสมปุ๋ย 
80. การท า ซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
81. การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรเย็บผ้าเกิน 5 เครื่อง 
82. การท าน้ ากรด 
83. การท าน้ ากลั่น น้ าบริโภค เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 
84. การสะสมแก๊ส 
85. การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 
86. การประกอบกิจการโรงแรม 
87. การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
88. การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง 
89. การสะสมซีเมนต์ และวัตถุคล้ายคลึง 
90. การท าหลอดกาแฟ 
91. การอบไม้ 
92. การซ่อมเครื่องอีเลคโทนิค 
93. การล้างฟิล์มรูปถ่ายและฟิล์มภาพยนตร์ 
94. การพิมพ์สีลวดลายผ้าและอ่ืน ๆ 
95. การท าหรือประดิษฐ์ผ้าเย็น และสิ่งคล้ายกันที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่องหรือซอง 
96. การตัดโลหะโดยใช้ไดด้า แก๊ส หรือเครื่องจักร 
97. การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุคล้ายคลึง 
98. การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์ หิน เป็นสิ่งของต่าง ๆ 
99. การประดิษฐ์กระจก 
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100. การเคลือบ ชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลโลลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
101. การท าโม่ บด หลอม หล่อพลาสติก เซลโลลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
102. การอัดผ้าเบรก ผ้าครัช 
103.  การสะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
104.  การท า หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
105.  การท าน้ าแข็งแห้ง 
106.  การท าชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ 
107.  การซักรีด อัดกลีบ กัดสีผ้า โดยใช้เครื่องจักร 
108.  การท าใยมะพร้าว หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
109.  การท าเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
110.  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว 
111.  การเก็บถนอมอาหาร โดยใช้เครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป 
112.  การท าบรรจุ ใบชาแห้ง ใบชาผง 
113.  การท าไอศกรีม 
114.  การท าบะหมี่ มักกะโรนี 
115.  การสะสมถ่านโค้ก 
116.  การจัดให้การเต้นร า ร าวง รองเง็ง หรือการแสดงอ่ืน ๆในท านองเดียวกัน 
117.  การจัดตั้งสระว่ายน้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
118.  การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น 
119.  การรับจ้างแต่งเล็บ การแคระหู การล้างตา ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
120. การสะสมวัสดุสิ่งของช ารุดใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
121. การท า การเก็บ ขนส่ง และค้าดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการ 

ผลิตดอกไม้เพลิง 
122. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์นานาชนิดในที่สารธารณะหรือที่เอกชนหรือ 

ธุรกิจอ่ืนมีลักษณะท านองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ขอกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเก็บค่า
ดู ค่าบริการไม้ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

123. การให้บริการคุมน้ าหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้อาหารที่มี 
วัตถุประสงค์พิเศษหรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล และการบริหารร่างกาย 

124. การแปรรูป การตาก การเก็บสะสม หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่   5    ตลุาคม  พ.ศ.2564 
 
 
       

 (นางสาวบุญเหลือ   ผาสุขสม)   
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ปฏบิัติหน้าที่ 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 


