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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ทเี่ ป็นพาหะนาโรค
ในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. 256๔
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ให้สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๒ แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันและ
กาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคในสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256๔”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค” หมายความว่า แมลงหรือสัตว์ และให้หมายความรวมถึง
ไข่ ตัวอ่อน และดักแด้ของแมลงและสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดโรคหรือปัญหาด้านสาธารณสุข
“วิธีการที่เหมาะสม” หมายความว่า วิธีการจัดการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุข
“พื้นที่การผลิต” หมายความว่า บริเวณของอาคาร สิ่งอานวยความสะดวกหรือพื้นที่ส่วนต่าง ๆ
ที่ใช้เพื่อการผลิตหรือที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดให้เป็นกิจการ
ที่ต้องควบคุมในท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของสถาน
ประกอบกิจการนั้น
ข้อ ๔ ให้ผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบกิจการดาเนินการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรคเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ตั้งและอาคารสถานประกอบกิจการ ผู้ดาเนินกิจการต้องมีการ
จัดการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้
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(ก) สถานที่ตั้งของสถานประกอบกิจการควรอยู่ห่างจากแหล่งที่อาจเป็นแหล่งอาหาร
แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค เช่น แหล่งมูลฝอย แหล่งน้าท่วมขัง
หรือมีมาตรการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข) ออกแบบอาคารให้มีมาตรการป้องกันด้านโครงสร้างอาคาร การระบายน้าเสียหรือน้าทิ้ง
และการระบายอากาศ โดยให้คานึงถึงการป้องกันการเข้าอยู่อาศัยและการเข้าออกของแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรค หรือมีมาตรการป้องกันกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) ดูแล บารุงรักษาพื้น ผนัง เพดาน และสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบกิจการ
ให้ สะอาดอยู่ในสภาพดี มิให้ เป็น ที่อยู่อาศัย แหล่งเพาะพันธุ์และมีทางเข้าออกของแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรค
(ง) ตรวจสอบและทาความสะอาดพื้นที่อาคารหรือบริเวณที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคอย่างสม่าเสมอ
(๒) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเครื่องมือ เครื่องใช้ ผู้ดาเนินกิจการต้องมีการ
จัดการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ ดังนี้
(ก) พื้นที่การผลิต พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ต้องสะอาด และบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี
(ข) จัดเก็บวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ใช้งาน
และที่ไ ม่ไ ด้ใช้งาน ให้ เป็น ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ มิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(ค) วั ตถุ ดิบ ผลิ ตภั ณฑ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ ไม่จาเป็น
ต้องใช้งาน หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ไม่ให้เก็บสะสมไว้ในพื้นที่การผลิตเพื่อป้องกันมิให้
เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(ง) ตรวจตราทางเข้ า ออกของแมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะน าโรคอย่ า งสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะพื้นที่การผลิต พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
(จ) ติดตั้งป้ายเตือนหรือเขตห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณส่วนการผลิต
(๓) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสุขาภิบาล ผู้ดาเนินกิจการต้องมีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(ก) รางหรือท่อระบายน้าเสียและน้าทิ้งภายในสถานประกอบกิจการต้องระบายได้ดี และ
ไม่มีเศษอาหารตกค้างเพื่อมิให้เป็นแหล่งอาหารของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค กรณีมีบ่อดักไขมัน
ต้องมีการตักไขมันด้วย
(ข) มีการจัดการมูลฝอยที่ถูก หลักสุขาภิบาล จัดเก็บรวบรวมมูลฝอยในภาชนะรองรับ
ที่ปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม ภาชนะรองรับมูลฝอยเพียงพอกับปริมาณมูลฝอย ทาความสะอาดภาชนะรองรับ
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มูลฝอยและบริเวณที่เก็บภาชนะอยู่เสมอ รวมทั้งนาไปกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ดูแลมิให้มูลฝอยตกค้าง
จนอาจเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(ค) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัว หรือมีการสะสมอาหาร ต้องดาเนินการ
ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าลอาหาร ตรวจสอบ จั ด เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการปรุ ง ประกอบอาหาร
มิให้มีการปนเปื้อนจากแมลงและสัต ว์ที่เป็นพาหะนาโรค และมีมาตรการป้องกันอาหารที่ผลิตเสร็จแล้ว
มิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(๔) หลักเกณฑ์ในการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ผู้ดาเนินกิจการ
ต้องตรวจสอบแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคในสถานประกอบกิจการอย่างสม่าเสมอ กรณีที่พบแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือร่องรอยให้ดาเนินการกาจัดด้วยวิธีการ ดังนี้
(ก) กรณีใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ต้องใช้วิธีการ
ที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อบุคลากรทั้งภายในสถานประกอบกิจการและประชาชน
โดยรอบ รวมทั้งต้องไม่ให้ปนเปื้อนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในขณะใช้งานหรือเก็บ ทั้งนี้ การใช้สารเคมี
ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(ข) กรณี ก ารป้ อ งกั น และก าจั ด โดยใช้ วิ ธี ก ลหรื อ ไฟฟ้ า เช่ น การใช้ กั บ ดั ก แสงไฟ
กับดักหนู ต้องมีการปฏิบัติที่ดี สะอาด และปลอดภัย
(ค) กรณีการป้องกัน และกาจัด โดยใช้วิธีชีวภาพ ต้องเป็นวิธีการที่สะอาด ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพต่อการกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบ
ข้อ ๕ ให้ผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบกิจการกลุ่มที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ด าเนิ น การป้องกัน และกาจั ด แมลงและสัต ว์ที่ เป็น พาหะนาโรค ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ใ นข้อ ๔
และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) พื้น ผนัง โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบปิด โรงฆ่าสัตว์ สถานที่ชาแหละสัตว์ ต้องสะอาด
ไม่มีช่องโหว่หรือรูที่อาจเป็นทางเข้าออกของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค หรือมีมาตรการป้องกัน
ด้านอาคาร มิให้แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคเข้ามาในอาคาร ทั้งนี้ รางหรือท่อระบายน้าเสีย
ต้องมีตะแกรงป้องกันด้วย
(๒) ให้กั้นแยกพื้นที่ที่มีการฆ่า ชาแหละ ตัดแต่ง และบรรจุผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ออกจากส่วนอื่น ๆ
มีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตที่เปียกและแห้งออกจากกันอย่างชัดเจน และห้ามมิให้มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่
รวมถึงมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ขนย้าย และขนส่งเนื้อสัตว์หรือชิ้นส่วนจากสัตว์
ที่ผลิตเสร็จแล้ว เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรค
(๓) พื้ น ผิ ว ที่ สั ม ผั ส เนื้ อ สั ต ว์ห รือ ชิ้ นส่ วนจากสั ต ว์ เช่ น พื้ น ผิ ว ที่ ท าการชาแหละ ตัด แต่ง
ให้ใช้วัสดุผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย ไม่ขรุขระ ไม่มีรูพรุนที่จะทาให้เศษอาหารติดค้างและยากต่อการกาจัด
ทาให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
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(๔) ดูแลพื้นที่จัดเก็บอาหารสัตว์ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
มีการจัดเก็บยา ฮอร์โมน และสารเคมีอื่น ๆ ในที่ปิดมิดชิด ปลอดภัย และสะอาด
(๕) กาจัดมูลสัตว์ เศษอาหาร และล้างทาความสะอาดรางอาหาร รางน้า คอกสัตว์หรือกรงเลี้ยงสัตว์
อย่างสม่าเสมอ มิให้ มีมูลสัตว์หรือเศษอาหารตกค้างและสะสม รวมทั้งจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เช่น
เข็มฉีดยา ยาฆ่าเชื้อโรคให้เหมาะสม
(๖) ต้องทาความสะอาดสถานที่จัด เก็บมูลฝอยทุกวัน และนามูลฝอยออกไปกาจัด ทุกวัน
ไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(๗) ทาการป้องกัน และกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และสถานที่ชาแหละสัตว์อย่างสม่าเสมอ การใช้สารเคมีควบคุมกาจัด
ต้องเป็น ชนิ ดที่กฎหมายให้ ใช้ในโรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร ขณะนาไปใช้ต้องกระทาอย่างระมัดระวัง
ไม่ให้ปนเปื้อนกับเนื้อสัตว์ ชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์
(๘) สาหรับสถานประกอบกิจการประเภทการเพาะพันธุ์ เลี้ยง อนุบาลสัตว์ และการรวบรวมสัตว์
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อผลประโยชน์ของกิจการ หากมีสัตว์ตาย ต้องกาจัดซากสัตว์ที่ถูกหลัก
สุ ข าภิ บ าล ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง อาหาร แหล่ ง อาศั ย และแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ข องแมลงและสั ต ว์
ที่เป็นพาหะนาโรค และไม่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ข้อ ๖ ให้ผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบกิจการกลุ่มที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ด าเนิ น การป้องกัน และกาจั ด แมลงและสัต ว์ ที่ เป็น พาหะนาโรค ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ใ นข้อ ๔
และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) พื้น ผนั ง อาคาร สะอาด และมีมาตรการป้องกันด้านอาคาร มิให้แมลงและสัต ว์
ที่เป็นพาหะนาโรคเข้ามาในอาคาร
(๒) รางหรือท่อระบายน้าเสียภายในสถานประกอบกิจการต้องมีตะแกรงกรองเศษอาหารและ
มีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคจากรางหรือท่อระบายน้าเสียมิให้เข้าสู่อาคาร ทั้งนี้
ระบบระบายน้าเสียและน้าทิ้งจากพื้นที่ประกอบกิจการออกสู่ภายนอกอาคารต้องออกแบบให้มีการ
ระบายได้ดี เพื่อมิให้มีสิ่งตกค้าง และให้สามารถป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคเข้าไปในอาคาร
(๓) มีการแบ่งแยกพื้นที่การผลิตที่เปียกและแห้งออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงมีมาตรการ
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จแล้ว เพื่อป้ องกันมิให้เป็น
แหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(๔) ต้องมีมาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคในกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ดังนี้
(ก) มี ก ารตรวจสอบวั ต ถุ ดิ บ และส่ ว นผสมก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ ป้ อ งกั น
การปนเปื้อนของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
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(ข) จัดเก็บวัตถุดิบและส่วนผสมด้วยวิธีที่เหมาะสมและตรวจตราสม่าเสมอ รวมทั้งมีการ
หมุนเวียนคลังวัตถุดิบและส่วนผสมอย่างมีประสิทธิภาพ
(ค) กรณีที่มีการหมัก ตาก ผึ่ง หรือวิธีการอื่นใดภายนอกอาคาร ต้องดูแลอาหาร
อุปกรณ์หรือภาชนะที่ใช้ ให้สะอาด ปกปิด และป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(ง) อาหารหรือยาที่ผลิตแล้ว ต้องเก็บรักษา ขนย้าย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ที่สามารถ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งอาหาร แหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(จ) มิให้ผู้ปฏิบัติงานนาอาหารมาบริโภคในพื้นที่การผลิต เพื่อลดแหล่งอาหารและน้า
และมิให้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(ฉ) ต้องควบคุมมิให้มีสัตว์เลี้ยงในพื้นที่การผลิต เก็บ และจาหน่ายอาหารหรือยา
(๕) ประตูห้องน้าห้องส้วมในสถานประกอบกิจการ ต้องไม่เปิดไปสู่พื้นที่การผลิตอาหารหรือยา
โดยตรง โดยต้องเป็นห้องน้าห้องส้วมที่ปิดได้สนิท หรือมีอุปกรณ์ที่บังคับให้ประตูปิดและเปิดได้เอง
ยกเว้นจะมีมาตรการอื่นที่ใช้ป้องกันการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพ
(๖) ต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคและติดตาม
ประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
(๗) การใช้สารเคมีป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคในสถานประกอบกิจการ
ต้องเป็น ชนิ ด ที่กฎหมายให้ ใช้ในโรงงานผลิต ภัณ ฑ์อาหาร เมื่อนาไปใช้ต้องกระทาอย่างระ มัด ระวั ง
ไม่ให้ปนเปื้อนกับอาหารหรือยา
ข้อ ๗ ให้ผู้ดาเนินกิจการสถานประกอบกิจการกลุ่มที่ ๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ด าเนิ น การป้องกัน และกาจั ด แมลงและสัต ว์ที่ เป็น พาหะนาโรค ให้ เ ป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ใ นข้อ ๔
และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและกาจัด แมลงและสัต ว์ที่เป็นพาหะนาโรค
ภายในอาคาร ห้องพักสาหรับผู้ใช้บริการ ห้องครัว และห้องอาหาร รวมทั้งซ่อมบารุงพื้น ผนัง เพดาน
ให้อยู่ในสภาพดี มิให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(๒) ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องพัก อุปกรณ์ เครื่องนอน ผ้าม่าน พื้นพรม อย่างสม่าเสมอ
มิให้มีไรฝุ่น และแมลงหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(๓) ต้องตรวจสอบแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค ก่อนให้ผู้ใช้บริการเข้าพัก หากพบตัวแมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือร่องรอย ห้ามเปิดให้เช่าห้องพักนั้น จนกว่าจะมีการกาจัดให้หมดไป
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(๔) ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผลการตรวจสอบแมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะน าโรค
และติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารป้องกันและกาจั ด แมลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะนาโรค
ในสถานประกอบกิ จ การทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564
สถานประกอบกิจการกลุ่มที่ ๑ กิจการในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทานองเดียวกัน เพื่อให้ประชาชน
เข้าชมหรือเพื่อผลประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรง
หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่า หรือชาแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จาหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด
สถานประกอบกิจการกลุ่มที่ ๒ กิจการในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าพริกแกง น้าพริกปรุงสาเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว น้าจิ้ม หรือซอสปรุงรส
ชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม
แหนม หม่า ไส้กรอก กะปิ น้าปลา หอยดอง น้าเคย น้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ
ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม
หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้านมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคัว่ สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้าส้มสายชู ข้าวหมาก น้าตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ากลั่น น้าบริโภค น้าดื่มจากเครื่องจาหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้าแข็ง
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าอัดลม น้าหวาน น้าโซดา น้าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ
บรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

๒
๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ้าหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้าตาล น้าเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้า ที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ ถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส้าอาง ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
สถานประกอบกิจการกลุ่มที่ ๓ กิจการในข้อ ๓ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
๙. กิจการทีเ่ กี่ยวกับการบริการ
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม ที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราวสาหรับ
คนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทานองเดียวกัน

