คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นขอและในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดที่ประกอบการค้าเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต
พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น
ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้หรือยังไม่อาจมีคำสั่งอนุญาตได้ภายในเวลาที่กำหนด
ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ เหตุ
จำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่
29 ม. 3 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัด เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-539707 -8 ต่อ 16
โทรสาร 038-539709
ติ ด ต่ อ ด้ ว ยตนเอง หรื อ มอบอำนาจตามกฎหมาย
ณ สำนักงาน

ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน
ลำดับ ขั้นตอน
ระยะเวลา
1.
การตรวจสอบเอกสาร
- 1 วัน
•บัตรประจำตัวประชาชน
•ทะเบียนบ้าน
•สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ที่ขอ
อนุญาตประกอบการค้า
•สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติ
บุคคล
(ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)
•หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มา
ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง
2.

3.

การพิจารณา
- 5 วัน
• เอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
• การตรวจสอบสถานที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ของท้องถิ่น
- 15 ถึง 30 วัน
• เอกสารไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์
• การตรวจสอบสถานที่ไม่เป็นไปตาม
ทีท่ ้องถิ่นกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- 5 ถึง 30 วัน
• การดูแลสภาพและสุขลักษณะของพื้นที่
• ระบบระบายน้ำ/บ่อพักน้ำเสีย/บ่อบำบัด
/บ่อดักไขมัน
• เครื ่ อ งป้ อ งกั น กลิ ่ น ไอ ควั น สี ย ง ความ
สั ่ น สะเทื อ น เหตุ อ ื ่ น ใดที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความ
รำคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
• แสงสว่าง/การระบายอากาศ
• การจัดให้มีน้ำสะอาด/ที่รองรับขยะมูลฝอย
• การจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
• อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบล
บางวัวคณารักษ์
อำเภอบางปะกง
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบล
บางวัวคณารักษ์
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบล
บางวัวคณารักษ์
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลำดับ ขั้นตอน
4.
การลงนาม

6.

-

อายุใบอนุญาต
ผู้ป ระกอบการจะต้องยื่น คำขอต่อใบอนุญาตก่อน
ใบอนุญาตจะหมดอายุ สามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าได้
90 วันก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ระยะเวลา
- 1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตำบล
บางวัวคณารักษ์
อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ปี

ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องยื่นขออนุญาต
1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ำดื่ม
4. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
7. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
9. กิจการที่เกี่ยวกับบริการ
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
13. กิจการอื่นๆ

1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก
1.2 การเลี้ยงสัตว์ปีก
1.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.4 การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน
1.5 การเลี้ยงแมลง
1.6 การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ำนม
1.7 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อให้
ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อผลประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
2. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
2.1 การฆ่าสัตว์
2.2 การฟอกหนังสัตว์
2.3 การสะสมหนัง
2.4 การฟอกขนสัตว์
2.5 การสะสมขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก
2.6 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังไม่ได้แปรรูป
2.7 การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
2.8 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง
2.9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์
หรือส่วนอื่นๆของสัตว์
2.10 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทำอื่นใดต่อสัตว์
หรือพืช หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์
2.11 การสะสมครั่ง
2.12 การล้างครั่ง
3. กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ำดื่ม
3.1 การผลิตเนย เนยเทียม
3.2 การผลิตกะปิ น้ำพริกแกง น้ำพริกเผา น้ำปลา น้ำเคย น้ำมูล ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง
หรือซอสปรุงรสอื่นๆ
3.3 การผลิต การหมัก การสะสม ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า
3.4 การตากเนื้อสัตว์
3.5 การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง
3.6 การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว หรือวิธีการอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช

3.7 การตาก ผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
3.8 การเคี่ยวน้ำมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง
3.9 การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เต้าหู้
3.10 การผลิตแบะแซ
3.11 การผลิตอาหารบรรจุ กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
3.12 การประกอบกิจการทำขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
3.13 การแกะ การล้างสัตว์น้ำ
3.14 การผลิตน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำโซดา น้ำถัวเหลือง เครื่องดื่ม ชนิดต่างๆ
1.15 การผลิตน้ำตาล
3.16 การแบ่งบรรจุน้ำตาล
3.17 การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมวัว
3.18 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ำส้มสายชู
3.19 การคั่วกาแฟ
3.20 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
3.21 การผลิตผงชุรส
3.22 การผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภค
3.23 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอื่น
3.24 การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่ม ชนิดผงอื่นๆ
3.25 การผลิต ไอศกรีม
3.26 การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
3.27 การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
3.27 การผลิตน้ำแข็ง
4. กิจการเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
4.1 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุ ยาด้วยเครื่องจักร
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสำอาง ต่างๆ
4.3 การผลิตสำลี ผลิตภัณฑ์จากสำลี
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
4.5 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง ต่างๆ
5. กิจการเกี่ยวกับการเกษตร
5.1 การอัด การสกัด เอาน้ำมันจากพืช
5.2 การล้าง การอบ การรม ยางดิบ
5.3 การสะสมยางดิบ
5.4 การผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่นๆในทำนองเดียวกันด้วยเครื่องจักร
5.5 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
5.6 การผลิตยาสูบ
5.7 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
5.8 การผลิตปุ๋ย

5.9 การสะสมปุ๋ย
5.10 การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุที่คล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
5.11 การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสำปะหลัง
6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ
6.2 การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน(6.1)
6.3 การกลึง การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ
หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (6.1)
6.4 การเคลือบ การชุบ โลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิเกิล หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการ
ใน (6.1)
6.5 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีใด
6.6 การทำเหมืองแร่ การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
6.7 การสะสมแร่
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล
7.1 การต่อการประกอบยานยนต์
7.2 การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม ยานยนต์
7.3 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ
ยานยนต์ด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องกล
7.4 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจำหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อม หรือปรับปรุงยานยนต์ด้วยเครื่องจักร หรือ เครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
7.5 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
7.6 การผลิตแบตเตอรี่
7.7 การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
7.8 การปะ การเชื่อมยาง
7.9 การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัช
8. กิจการที่เกี่ยวกับไม้
8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่องการทำคิ้ว หรือ การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
8.3 การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร
8.4 การพ่น การทาสาร เคลือบเงา สี หรือ การแต่งสำเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
8.5 การพ่น การทาสาร เคลือบเงา สี หรือ การแต่งสำเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวายและอบ
8.6 การผลิตด้วยเครื่องจักร
8.7 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
8.8 การผลิตกระดาษต่างๆ
8.9 การเผาถ่าน

8.10 การสะสมถ่าน
9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
9.1 การประกอบกิจการสปา
9.2 การประกอบกิจการ อาบอบนวด
9.3 การประกอบกิจการสถานที่ อาบน้ำ อบไอน้ำ – อบสมุนไพร
9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน
9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนอง
เดียวกัน
9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
9.7 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองแง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น
ในทำนองเดียวกัน
9.8 การประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่นในทำนองเดียวกัน
9.9 การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน
9.10 การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม
9.11 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ำหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหาร
ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริการร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด
9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
9.13 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือ
สิ่งแวดล้อม
9.14 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
9.15 การสักผิวหนัง เจาะหู หรือเจาะอวัยวะอื่น
10. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
10.1 การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้า ด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป
10.2 การสะสม ปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
10.3 การปั่นฝ้าย หรือ นุ่น ด้วยเครื่องจักร
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่นๆ ด้วยเครื่องจักร
10.5 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักร
10.6 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่นๆ
10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า ด้วยเครื่องจักร
10.8 การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่นๆ
11. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
11.1 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
11.2 การระเบิด การโม่ การป่นหิน ด้วยเครื่องจักร
11.3 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง

11.4 การสะสม ซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
11.5 การผสมซีเมนต์
11.6 การเจียระไนเพชร
11.7 การเจียระไนพลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
11.8 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หิน เป็นสิ่งของต่างๆ
11.9 การผลิตชอล์ก ปูนพลาสเตอร์ ปูนขาว หรือการเผาหินปูน
11.10 การผลิตดินสอพอง
11.11 การผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแต่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่นผ้าเบรก ผ้าคลัช
กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ำ เป็นต้น
11.12 การผลิตกระจำ หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
11.13 การผลิตกระดาษทราย
11.14 การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
12. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
12.1 การผลิต กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือสารตัวทำละลาย
12.2 การบรรจุ การสะสม การขนส่ง กรด ด่าง สารออกซิไดส์ หรือตัวทำละลาย
12.3 การผลิตก๊าซ
12.4 การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
12.5 การผลิต การกลั่น น้ำมัน ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่างๆ
12.6 การสะสม การขนส่ง น้ำมัน ปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ต่างๆ
12.7 การผลิตถ่านหิน ถ่านโค้ก
12.8 การสะสม การขนส่ง ถ่านหิน ถ่านโค้ก
12.9 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7 (7.2)
12.10 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุคล้ายคลึง
12.11 การโม่ การบดชัน
12.12 การผลิตสีหรือน้ำมันผสมสี
12.13 การผลิต ฟิล์ม รูปถ่าย หรือล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
12.14 การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
12.15 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
12.16 การผลิต การบรรจุ สารเคมีดับเพลิง
12.17 การผลิตน้ำแข็งแห้ง
12.18 การผลิต ดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
12.19 การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
12.20 การผลิต การสะสม เชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
12.21 การผลิต การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืช หรือพาหะนำโรค
12.22 การผลิต การบรรจุ กาว สะสมกาว

13. กิจการอื่นๆ
13.1 การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับเครื่องจักร
13.2 การผลิตเครื่องอิเลคทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
13.3 การซ่อมเครื่องอิเลคทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
13.4 การผลิตเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
13.5 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร
13.6 การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
13.7 การประกอบกิจการโกดังสินค้า
13.8 การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
13.9 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ

