ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้ นที่อาํ เภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม และรัก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มีบ ทบัญ ญัติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ และโดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
จึงออกประกาศกําหนดเขตพื้ นที่ และมาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้ นที่ จังหวัดอําเภอ
บางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง ขยาย
ระยะเวลาการใช้บงั คับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“แนวชายฝัง่ ทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้ นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ข้อ ๓ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็ นเขตควบคุมมลพิษ เขตผังเมืองรวม และ
เขตอนุ รัก ษ์ ข องจัง หวัด ชลบุ รี ดัง ต่ อ ไปนี้ เป็ นเขตพื้ นที่ ที่ ใ ห้ใ ช้ม าตรการคุ ้ม ครองสิ่ ง แวดล้อ ม
ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้
(๑) พื้ นที่ ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดให้ทอ้ งที่เมืองพัทยาเป็ นเขตควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
/(๒) . . .

-๒(๒) พื้ นที่ภายในแนวเขตตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๓) พื้ นที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กําหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในท้องที่จงั หวัดชลบุรี ประกาศ ณ วันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘
ข้อ ๔ ให้จาํ แนกพื้ นที่ตามข้อ ๓ เป็ น ๒ บริเวณ ตามแผนที่ทา้ ยประกาศนี้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
บริเวณที่ ๑ หมายถึง พื้ นที่บนแผ่นดินใหญ่ภายในบริเวณที่อยู่ในแนวเขตตามข้อ ๓
(๑) และ (๒) และพื้ นที่เกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก
บริเวณที่ ๒ หมายถึง พื้ นที่น่านนํ้าทะเลภายในบริเวณ ดังนี้
(๑) พื้ นที่ น่านนํ้ าทะเลภายในบริ เวณตามข้อ ๓ (๑) นั บตั้งแต่แนวชายฝั ง่ ทะเล
ลงไป และ
(๒) พื้ นที่ น่านนํ้ าทะเลภายในบริ เวณที่ มีจุดเริ่ มต้นตรงแนวชายฝั ง่ ทะเลบริ เวณ
หลักเขตที่ ๕ ของแนวเขตตามข้อ ๓ (๑) เลียบตามแนวชายฝั ง่ ทะเลไปทางทิศใต้จนถึงปากคลองนา
จอมเทียนฝัง่ เหนื อ จากจุดดังกล่าวลากเป็ นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกขนานกับแนวเส้นระหว่างหลัก
เขตที่ ๕ และหลักเขตที่ ๖ ของแนวเขตตามข้อ ๓ (๑) จนถึงจุดที่ตรงกับหลักเขตที่ ๖ แล้วลากเป็ น
เส้นตรงไปทางทิศเหนื อจนถึงหลักเขตที่ ๖
ข้อ ๕ ในพื้ นที่บริเวณที่ ๑ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ
ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิ ด เว้นแต่ในบริเวณพื้ นที่เขตเมือง
พัทยาด้านฟากตะวันออกของทางหลวงแผ่ นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ให้มีได้เฉพาะโรงงาน
อุ ต สาหกรรมตามประเภท ชนิ ด หรื อ จํ า พวกที่ กํ า หนดไว้ใ นบั ญ ชี ๑ ท้า ยประกาศนี้ และ
ในบริเวณพื้ นที่เขตผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในท้องที่ตาํ บลหนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ
ตําบลโป่ ง ตําบลหนองปรือ ตําบลห้วยใหญ่ อําเภอบางละมุง และตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ
ให้มี ไ ด้เ ฉพาะโรงงานอุ ต สาหกรรมตามประเภท ชนิ ด หรื อ จํา พวก ที่ กํา หนดไว้ใ นบัญ ชี ท ้า ย
กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี แต่ท้งั นี้ ที่ต้งั ของโรงงานดังกล่าวต้องไม่ขดั กับ
ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ออกตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(๒) อาคารปศุสตั ว์เพื่อการค้า เว้นแต่อาคารปศุสตั ว์เพื่อการค้าที่มีพื้นที่ทุกชั้น
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร และต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่
ทะเลไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร ต้องห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อนํ้าเพื่อการบริโภคไม่นอ้ ยกว่า
๓๐ เมตร ต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และนํ้าเสีย ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการ
ปล่อยทิ้ งของเสียให้เป็ นไปตามมาตรฐานของทางราชการด้วย
/(๓) . . .

-๓(๓) ฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้ นที่เดิ ม
ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบของระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของทางราชการ
(๔) สุ ส าน เว้น แต่ ก รณี สุสานที่ มีอยู่เดิ มได้ใ ช้ประโยชน์ เต็ มพื้ นที่ เดิ มที่ ได้จัด ไว้
เพื่อการนั้นแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการได้ แต่ตอ้ งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อนํ้าเพื่อการบริโภคไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๕) คลังนํ้ามันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานํ้ ามันเชื้ อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซ
ปิ โตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพื่อจําหน่ ายที่ตอ้ งขออนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ ม
นํ้ามันเชื้ อเพลิง เว้นแต่สถานี บริการนํ้ามันเชื้ อเพลิง
(๖) สถานที่บรรจุกา๊ ซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าช สําหรับก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวและก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่ สถานี บริ การก๊าซ ร้านจําหน่ ายก๊าซ สถานที่ ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ ายอาหารที่ใช้กา๊ ซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนํ้ามันเชื้ อเพลิง
ข้อ ๖ การก่ อ สร้า งหรื อ ดัด แปลงอาคารในบริ เ วณพื้ นที่ ต ามข้อ ๔ บริ เ วณที่ ๑
ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ตอ้ งห้ามตามข้อ ๕ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่ ที่ วั ด จากแนวชายฝั ่ ง ทะเลเข้า ไปในแผ่ น ดิ น เป็ นระยะ ๒๐ เมตร
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ เว้นแต่อาคาร ดังต่อไปนี้
(ก) อาคารที่เป็ นองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภค โดยต้องมีความสูง
ไม่เกิน ๔ เมตร พื้ นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๒๔ ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน
๖ ตารางเมตร และมีพื้นที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(ข) อาคารของส่ ว นราชการเพื่ อ รัก ษาความปลอดภัย เพื่ อ อํา นวยความ
สะดวกหรื อเกี่ ยวเนื่ องกับการท่ องเที่ ยว โดยต้องมีความสูงไม่เกิน ๔ เมตร พื้ นที่ อาคารรวมกัน
ไม่เกิน ๒๔ ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๖ ตารางเมตร และมีพื้นที่วา่ งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(ค) โครงสร้า งเสาสัญ ญาณเตื อ นภั ย โดยต้อ งได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตามข้อ ๑๐ ก่อนการขออนุ ญาตก่อสร้าง
(๒) พื้ นที่ที่วดั จากระดับนํ้ าทะเลปานกลางเข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ ๑๐๐ เมตร
ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงได้ไม่เกิน ๑๔ เมตร และมีพื้นที่วา่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลง
ที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๓) พื้ นที่ ที่มีความลาดชันตั้งแต่ รอ้ ยละ ๒๐ ถึ ง ร้อยละ ๓๕ ให้มีได้เฉพาะอาคาร
ประเภทบ้านเดี่ ยวหรื ออาคารเดี่ ยวที่ มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ขนาดแปลงที่ ดินที่ ยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร
มี พื้ นที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ ๗๐ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า งอาคาร และมี พื้ นที่
สีเขียวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้ นที่วา่ ง โดยมีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
/(๔) . . .

-๔–
(๔) พื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ถึง ร้อยละ ๕๐ ให้มีได้เฉพาะอาคาร
ประเภทบ้านเดี่ ยวหรืออาคารเดี่ ยวที่ มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ ยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราวา มีพื้นที่ อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร
มี พื้ นที่ ว่ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ ๗๕ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า งอาคาร และมี พื้ นที่
สีเขียวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้ นที่วา่ ง โดยมีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
(๕) พื้ นที่ ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้ นไป ห้ามก่อสร้างหรื อดัดแปลง
อาคารใดๆ
(๖) พื้ นที่ภายในบริเวณระยะ ๖ เมตร จากแนวเขตคลองสาธารณะที่มีความกว้าง
ตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้ นไป และพื้ นที่ภายในบริเวณระยะ ๓ เมตร จากแนวเขตคลองสาธารณะที่มีความ
กว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ เว้นแต่เป็ นการก่อสร้างเพื่อประโยชน์
สาธารณะในการคมนาคมทางนํ้าหรือการสาธารณูปโภค โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๐
การปรับระดับพื้ นดิ นสําหรับพื้ นที่ บริ เวณที่ ๑ ที่ มีความลาดชันตั้งแต่ รอ้ ยละ ๒๐
ขึ้ นไป ให้ปรับระดับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และห้ามปรับระดับ
โดยการขุ ดดิ นหรื อถมดิ น ลึ กหรื อสูงเกิน ๑ เมตร เว้นแต่ เพื่อการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร
ห้องใต้ดิน หรือบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน และการปรับระดับพื้ นดิน การขุดดิน การถมดิน ต้องไม่ทาํ อันตราย
ต่อรากและลําต้นของต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบ
ลําต้นตรงที่สงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้ นไป และมิให้เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทั้งที่
อยูใ่ ต้พื้นดิน ระดับพื้ นดิน หรือโผล่เหนื อพื้ นดิน
ข้อ ๗ การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น หรื อ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น ตํา่ กว่ า ถนน
สาธารณะในบริเวณที่ ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพื้ นดินที่ก่อสร้าง ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้ นดิน
เท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าถนนสาธารณะให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(๒) กรณีมีหอ้ งใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้างเช่นเดียวกับกรณี (๑)
(๓) กรณีพื้นดินเป็ นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ตาํ ่ ที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้ นไปในแนวดิ่ งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร สําหรับอาคารทรงจัว่ หรือปั้ นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
/ข้อ ๘ . . .

-๕ข้อ ๘ ในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเหมือง
(๒) การขุ ด ตัก หรื อลอก กรวด ดิ น ดิ นลูกรัง หรื อทราย ในพื้ นที่ ที่ มีความสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเลปานกลางเกิ น ๘๐ เมตร หรื อมีค วามลาดชันเกิ นกว่า ร้อยละ ๓๕ เว้นแต่ เพื่ อการ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มิใช่อาคาร หรือเพื่อการดําเนิ นการที่ได้รบั การยกเว้นตามที่กาํ หนดไว้
ในข้อ ๖
(๓) การขนส่ งหรื อลําเลี ยงวัตถุ อันตรายโดยใช้ระบบท่ อขนส่ ง เว้นแต่ ในบริ เวณ
ที่ กํา หนดให้เ ป็ นที่ ดิ น ประเภทอุ ต สาหกรรมเฉพาะกิ จ ตามกฎกระทรวงให้ใ ช้บัง คับ ผัง เมื อ งรวม
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
(๔) การถม ปรับพื้ นที่ หรือปิ ดกั้น ทํา ให้แ หล่งนํ้ า สาธารณะในแผ่นดิน ตื้ นเขิน
หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําให้น้ําในแหล่งนํ้านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ เว้นแต่การดําเนิ นการของ
ทางราชการ เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันนํ้าท่วม โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๐
(๕) การขุดลอกร่ องนํ้ า เว้นแต่เป็ นการบํารุ งรักษาทางนํ้ า หรื อการดําเนิ นการ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๖) การล่ ว งลํ้ า ลํ า นํ้ า เว้น แต่ อ าคารหรื อ การล่ ว งลํ้ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาตตาม
กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่ านนํ้าไทย
(๗) การบุกรุก แผ้วถาง หรือก่อสร้างอาคารใด ๆ ในบริเวณพื้ นที่ป่าตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่ าไม้ เว้นแต่เป็ นการกระทําของทางราชการเพื่อการศึกษา ค้นคว้าและวิจยั ที่ไม่นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐานและระบบนิ เวศของพื้ นที่ป่า
(๘) การงมหรื อการกระทําใด ๆ ที่ เป็ นการค้นหา เก็ บทําลาย หรื อทําให้เสี ยหาย
ซึ่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิ ลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เว้นแต่การงมที่เป็ นการค้นหาเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ หรือเป็ นการ
ดําเนิ นการของทางราชการ โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ และได้รบั
อนุ ญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน
(๙) การปล่ อ ยทิ้ งมลพิ ษ ลงสู่แ หล่ ง นํ้ า หรื อ ทะเล เว้น แต่ เ ป็ นกรณี ที่ ได้ผ่ า นการ
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว
(๑๐) การจับ หรื อ ครอบครองปลาสวยงามตามที่ กํา หนดในบัญ ชี ป ลาสวยงาม
ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) การจับ หรือครอบครองของทางราชการ เพื่อการศึกษาวิจยั การเพาะพันธุ ์
การเพาะเลี้ ยง หรื อ เพื่ อ กิ จ การสวนสั ต ว์ ส าธารณะ ทั้ ง นี้ ต้อ งได้รั บ หนั ง สื อ อนุ ญาตจาก
กรมประมง หรือนายกเมืองพัทยา หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี แล้วแต่กรณี หรือการจําหน่ ายปลา
สวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุห์ รือการเพาะเลี้ ยง
/(ข) . . .

-๖–
(ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่ อ การเพาะเลี้ ยงเพื่ อ จํา หน่ า ย
โดยได้รบั หนั งสืออนุ ญาตจากกรมประมงหรือนายกเมืองพัทยา หรือผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี หรือ
การครอบครองเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑) การประกอบกิจ การเรื อภัต ตาคาร เรื อสถานบริ การ การเดิ นท่ องเที่ ย ว
ใต้ทะเล (Sea walker) หรือการทอดสมอเรือในแนวปะการัง
(๑๒) การเล่นเรื อสกู๊ตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ํ า หรือการเล่นเรือลาก
ทุกชนิ ด ยกเว้นในบริเวณที่เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้เป็ นเขตอนุ ญาต
ให้ประกอบกิจกรรมทางนํ้าดังกล่าวได้
(๑๓) การเก็ บ หรื อ ทํ า ลายปะการั ง ซากปะการั ง หิ น ปะการั ง กั ล ปั งหา หรือ
การกระทํา ใด ๆ ที่ อ าจเป็ นอัน ตรายหรือ มีผ ลกระทบทํา ให้ป ะการัง ซากปะการัง หินปะการัง
หรือกัลปั งหาถูกทําลาย หรือเสียหาย เว้นแต่การดําเนิ นการ ดังนี้
(ก) การกระทําเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ
(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเป็ นตามที่คณะกรรมการตาม
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการผูช้ ํา นาญการพิ จ ารณารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้อม และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
(๑๔) การเพาะเลี้ ยงกุง้ เพื่อการค้า เว้นแต่
(ก) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ และได้จดทะเบียนหรือ
ขึ้ นทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมง
กําหนด
(ข) เป็ นการดําเนิ นการของทางราชการเพื่ อการเผยแพร่ และพัฒ นาการ
เพาะเลี้ ยงกุง้ รวมทั้งการดําเนิ นการที่ต่อเนื่ องของกรมประมง
(๑๕) การติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายบนพื้ นดิน ดังต่อไปนี้
เว้นแต่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ
(ก) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่เอกชนที่มีระยะห่าง
จากที่สาธารณะวัดเป็ นมุมฉากในแนวราบบนพื้ นดินและในอากาศน้อยกว่าสองเท่าของความสูงของ
ป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายนั้นในแนวดิ่ง ยกเว้นในเขตพื้ นที่เมืองพัทยา
(ข) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่สาธารณะที่มีขนาด
เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(ค) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย หรือทัศนี ยภาพอันสวยงาม หรือน่ าจะเป็ น
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และป้ายตามแนวทางหลวง ที่มีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า
๑,๐๐๐ เมตร
/(ง) . . .

-๗–
(ง) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อพื้ นที่ที่มีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้ นไป หรือพื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕
(๑๖) การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทําให้
ทัศนี ยภาพบริเวณหาดเสียไป เว้นแต่การกระทําของทางราชการเพื่อการฟื้ นฟูและรักษาสภาพตาม
ธรรมชาติของหาด การป้องกันการกัดเซาะชายฝั ง่ การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด
การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทําทุ่น ทั้งนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๐
(๑๗) การกระทําการใดๆ ที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณี สัณฐาน
ด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในบริเวณพื้ นที่หาด สันทราย สันดอน หน้าผา ปากนํ้ า
หรื อป่ าชายเลน เว้นแต่ การกระทรวงของทางราชการเพื่อการป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่ง หรื อ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
ข้อ ๙ ส่ ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่ จ ะทํา การก่ อ สร้า งอาคาร หรื อ
ดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการในพื้ นที่ ตามข้อ ๔ นอกจากต้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ แล้ว ให้จดั ทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ กํา หนดไว้ต ามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร หรือ
การดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานส่งพลังงานไฟฟ้ า (สถานี ไฟฟ้ าย่อย) หรือโรงงานจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
(๒) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่
๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจาํ นวน
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง
(๔) การจัดสรรที่ ดิ นตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศั ยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง ๒๕๐ แปลง หรือมีเนื้ อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
(๕) ท่ าเที ยบเรือทุ กประเภทที่ สามารถรับเรื อขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสขึ้ นไป
แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าไม่ถึง ๑๐๐ เมตร และพื้ นที่รวมของท่าเทียบเรือ
มีขนาดไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ยกเว้นท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ทุกขนาด
/(๖) . . .

-๘(๖) ทางหรื อถนนส่วนบุคคลที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕
ขึ้ นไป และมีความยาวต่อเนื่ องกันตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
(๗) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความ
ลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕ ถึง ร้อยละ ๒๕
(๘) โรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียได้
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่ อวัน หรือสถานที่ ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ มีปริมาณในการ
กําจัดไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๙) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นวนตั้งแต่ ๑๐ หลัง ถึง ๗๙ หลัง หรือห้องแถว
ตึ กแถว บ้านแถว ที่ มี จํานวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึ ง ๗๙ ห้อง ที่ อยู่ในที่ ดิ นแปลงเดี ยวกันหรื อ
ติดต่อกัน ไปให้บริการเป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร
หรือการดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้ นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ ๔,๐๐๐
ตารางเมตรขึ้ นไป
(๒) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยูห่ ่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร
(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจาํ นวน
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้ นไป
(๔) การจัดสรรที่ ดิ นตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศั ยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิ ชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงขึ้ นไป หรือมีเนื้ อที่เกินกว่า
๑๐๐ ไร่
(๕) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมี
ความยาวหน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือพื้ นที่รวมของท่าเทียบเรือมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้ นไป
(๖) ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ทุกขนาด
(๗) ทางหรื อถนนส่วนบุคคลที่ ก่อสร้างบนพื้ นที่ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕
ขึ้ นไป และมีความยาวต่อเนื่ องกันเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร
(๘) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่กอ่ สร้างบนพื้ นที่ที่มคี วาม
ลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๒๕
/(๙) . . .

-๙–
(๙) โรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้ าเสียได้
เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด
เกิน ๕๐ ตันต่ อวัน และโรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุ ไม่ใ ช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๑๐) กิ จการที่ นํ าบ้านพักอาศัยที่ มี จํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลัง หรื อห้องแถว ตึ กแถว
หรือบ้านแถว ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการ
เป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
การก่อสร้างอาคารตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึ งการดัดแปลงหรื อการเปลี่ยน
การใช้อาคารด้วย
ข้อ ๑๐ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการกํา กับดูแ ลและติ ด ตามผลการคุ ม้ ครองสิ่ ง แวดล้อ ม
ในพื้ นที่ ต ามข้อ ๔ ให้รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลและติ ดตามผลการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมขึ้ น เพื่อทําหน้าที่ ดูแล ติ ดตาม
ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อม และให้ความเห็นชอบการนํ าแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็ นประธาน
กรรมการ ผูแ้ ทนเมืองพัทยา ผูแ้ ทนส่วนราชการประจําจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวข้อง ผูแ้ ทนรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง นายอําเภอบางละมุง นายอําเภอสัตหีบ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พื้นที่ตาม
ข้อ ๔ อยู่ในเขตรับผิ ดชอบ ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ อยู่ในจังหวัด
ชลบุรีไม่เกินสามคน ผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม
หรืออุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีไม่เกินสี่คน และผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
อนุ รักษ์ ท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมในจัง หวัดชลบุ รี ไม่เกิ นสามคน เป็ นกรรมการ และ
ให้ผูอ้ ํา นวยการสํา นั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจัง หวัดชลบุ รี เป็ นกรรมการและ
เลขานุ การ
ให้ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรีเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองต่อรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ
/ข้อ ๑๑ . . .

- ๑๐ ข้อ ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษา การอนุ รกั ษ์ การปกป้อง การฟื้ นฟูบรู ณะ
และการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ให้จงั หวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามข้อ ๑๐ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ชายหาดในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ให้มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมและภูมิทศั น์ทางธรรมชาติที่สวยงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
(๒) กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในพื้ นที่บริเวณที่ ๒ และประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
(๓) กําหนดนโยบายในการดูแลรักษา ฟื้ นฟูแหล่งนํ้าและคุณภาพของแหล่งนํ้า
(๔) จัดทําแผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเป็ นการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
ไว้ดีกว่าที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้เป็ นไปตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๓ ในเขตพื้ นที่ตามข้อ ๔ ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นต้องดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ด้วย
ข้อ ๑๔ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ตอ้ งห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้คงดําเนิ นการต่อไปได้จนกว่าจะไม่ได้
รับอนุ ญาตหรือไม่ได้รบั การต่ออายุใบอนุ ญาตตามกฎหมายนั้ น แต่จะดําเนิ นการอื่นเพิ่มเติมหรือ
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้แ ล้ว หรื อ นอกเหนื อ จากพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้เ ดิ ม ก่ อ นวัน ที่
ประกาศนี้ ใช้บงั คับไม่ได้
ข้อ ๑๕ อาคารที่ มี อ ยู่แ ล้ว ก่ อ นหรื อ ในวัน ที่ ป ระกาศนี้ ใช้บัง คับ ให้ไ ด้รับ ยกเว้น
ไม่ตอ้ งดําเนิ นการตามประกาศนี้ การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิ ด
หรือประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ไม่ได้
ข้อ ๑๖ อาคารที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรับ แจ้ง การก่ อ สร้า ง ดั ด แปลง หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร หรื อที่ ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้ น ก่อนวันที่ ประกาศนี้ ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนแปลงการใช้
ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับจนกว่าจะ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จตามที่ได้รบั อนุ ญาตหรือที่ได้รบั แจ้งไว้ แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุ ญาตหรือ
การแจ้งหรื อการดําเนิ นการอื่ นใดหลังจากวันที่ ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้
/อาคาร . . .

- ๑๑ อาคารที่ ไ ด้ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรื อ เปลี่ ย นแปลงการใช้ต าม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคารหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้
บังคับ การพิจารณาอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ยนื่ คําขออนุ ญาตนั้น
ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับมีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สําเนาถูกต้อง

(นายวีรนิ ต ฐานสุพร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป ประเภท ง เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

บัญชี ๑
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง กําหนดเขตพื้ นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ในบริเวณพื้ นทีอ่ ําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน
๒

๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช
(๓) การอัดปอหรือใบยาสูบ
(๔) การหีบหรืออัดฝ้ าย หรือการปั่นหรืออัดนุ่น
(๕) การเก็บรักษาหรือลําเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชใน
ไซโล โกดังหรือคลังสินค้ า
(๖) การบด ป่ น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งมิใช่เมล็ดพืชหรือ
หัวพืช
(๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้ าว หรือการบด ถ่าน หรือแบ่งบรรจุ
ผงถ่าน ที่เผาได้ จากกะลามะพร้ าว
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้ วยไม้ หรือถั่วงอก ยกเว้ นวิสาหกิจชุมชน
(๙) การร่อน ล้ าง คัดหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เกษตรกรรม
(๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธฉี ายรังสี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สตั ว์นาํ้ อย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การฆ่าสัตว์
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์
หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์ หรือกระดูกสัตว์
(๖) การล้ าง ชําแหละ แกะ ต้ ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ ประกอบเป็ นอาหาร เช่น
ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้ า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นาํ้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจากสัตว์นา้ํ หนัง หรือไขมันสัตว์นาํ้
(๕) การล้ าง ชําแหละ แกะ ต้ ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์นา้ํ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไม้ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ
บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้ าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธกี วน ตากแห้ ง ดอง
หรือทําให้ เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ ง
โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสี ฝัด หรือขัดข้ าว
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๖) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชให้ เป็ นเส้ น แว่น หรือแท่ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ ก
(๒) การทําขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ ง เป็ นเส้ น เม็ดหรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํา้ ตาล ซึ่งทําจากอ้ อย บีช (Beet)
หญ้ าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง หรือวัตถุดิบที่ได้ จากกระบวนการผลิตในรูปต่าง ๆ จากพืช
อื่นๆ ที่ให้ ความหวานในรูปของแป้ งหรืออื่นๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํา้ เชื่อม
(๗) การทํานํา้ ตาลจากนํา้ หวานของต้ นมะพร้ าว ต้ นตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การคั่ว บด หรือป่ นกาแฟ หรือการทํากาแฟผง
(๓) การทําโกโก้ หรือขนมจากโกโก้
(๔) การทําช็อกโกเลต หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๕) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๖) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้ อดั เม็ด
(๗) การเชื่อมหรือแช่อ่มิ ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ
ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ ด้วยนํา้ ตาล
(๘) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้ วยนํา้ ตาล กาแฟ โกโก้
หรือช็อกโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทํานํา้ มันสลัด
(๗) การบดหรือป่ นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่ น พริกไทยป่ น หรือเครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํา้ แข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือย่อยนํา้ แข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํา้ ดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
นํา้ อัดลม หรือนํา้ แร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํา้ ดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
(๔) การทํานํา้ แร่
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่
เครื่องนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ เป็ นเครื่องใช้ ในบ้ าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑ์จากผ้ าใบ
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้ อยสิ่งทอ
โรงงานถักผ้ า ผ้ าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่มด้ วยด้ ายหรือเส้ นใย
หรือฟอกย้ อมสี หรือแต่งสําเร็จ ผ้ า ผ้ าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม
ที่ถกั ด้ วยด้ ายหรือเส้ นใย
โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้ วยวิธี ทอ สาน ถัก หรือผูกให้ เป็ นปุย
ซึ่งมิใช่เสื่อ หรือพรมที่ทาํ ด้ วยยางหรือพลาสติก หรือพรมนํา้ มัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้ า
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ เนคไท
หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้ าจากผ้ าหนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือ
วัสดุอ่นื
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเท้ า หรือชิ้นส่วนของรองเท้ า ซึ่งมิได้ ทาํ จากไม้
ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ ารูป
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใช้ จากไม้ ไผ่ หวาย ฟาง
อ้ อ กก หรือผักตบชวา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ กอ๊ ก
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
(๕) การทําผลิตภัณฑ์จากไม้ กอ๊ ก
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โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ ว
ยาง หรือโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือน หรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ การทําแฟ้ มเก็บเอกสาร
การเย็บเล่มทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา และ
รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้ ท่ที าํ ด้ วยเหล็กหรือเหล็กกล้ า และรวมถึงส่วนประกอบ
หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ดังกล่าว
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ทาํ จากโลหะ หรือโลหะเป็ นส่วนใหญ่
และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะสําหรับใช้ ในการ
ก่อสร้ าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการก่อสร้ างสะพาน ประตูนาํ้
ถังนํา้ หรือปล่องไฟ
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการก่อสร้ างอาคาร
(๓) การนําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการต่อเรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๑๒) การตัด พับ หรือม้ วนโลหะ

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๑

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๒

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๓

-

-

ได้

ได้

ได้

-

ได้

-

-

ได้

-

-

ได้

-

-

ได้

-

-

ได้

ได้

-

ได้
ได้

ได้
ได้

-

ได้
-

ได้

-

๖
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๖๕

๖๙

๗๐

๗๑

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๑

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๒

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๓

-

ได้

-

ได้

-

-

ได้

-

-

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบนํา้
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่ าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยนํา้ ดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น
เครื่องขายสินค้ าอัตโนมัติ เครื่องล้ าง ซัก ซักแห้ ง หรือรีดผ้ า
เครื่องเย็บ เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับใช้ ในการอุตสาหกรรม
รถยกช้ อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใช้ ในการ
อุตสาหกรรม หรือสําหรับใช้ ในบ้ าน แต่ผลิตภัณฑ์น้นั ต้ องไม่ใช้
พลังงานไฟฟ้ า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ได้

-

-

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑ์ท่รี ะบุไว้ ในลําดับที่ ๒๙ เฉพาะที่ใช้ ไฟฟ้ าเครื่องยนต์ ไฟฟ้ า
เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า หม้ อแปลงแรงไฟฟ้ า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้ า
เครื่องใช้ สาํ หรับแผงไฟฟ้ า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้ า เครื่องส่ง หรือ
จําหน่ายไฟฟ้ า เครื่องสําหรับใช้ บังคับไฟฟ้ า หรือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้ า

ได้

-

-
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(๑๓) การกลึง เจาะ คว้ าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์
เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์
หรือเครื่องกังหันดังกล่าว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใช้ ในเครื่องการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้ อก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับปฏิบัตกิ บั ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกัน หรืออุปกรณ์
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม ราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่ เครื่องชั่งที่ใช้ ใน
ห้ องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาด้ วย การถ่ายภาพ และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ เครื่อง
รับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงด้ วยเทป
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทศั น์) แผ่นเสียง เทป
แม่เหล็กที่ได้ บนั ทึกเสียงแล้ ว เครื่องโทรศัพท์ หรือโทรเลขชนิด
มีสาย หรือไม่มสี าย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่ง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นตัว
กึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้ อง (Semi-Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์
หรือคอนเดนเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนสําหรับใช้ กบั เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจาก
เรือยาง
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษสําหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้ อ
หรือจักรยานสองล้ อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การสร้ าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต์ จักรยานสามล้ อ หรือจักรยานสองล้ อ
(๒) การทําชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สาํ หรับจักรยานยนต์
จักรยานสามล้ อ หรือจักรยานสองล้ อ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
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(๑) การทํา ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ที่ใช้ ในห้ องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ใี ช้ ในการ ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ
ควบคุม

๘๓
๘๔

๘๕
๘๗

(๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องไซโคลตรอน
เครื่องเบตาตรอน หรือเครื่องเร่งปรมาณู (Cyclotrons,
Betatronsor Accelerators)
(๓) การทําเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การแพทย์
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน
ของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย ไข่มุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ ด้วยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง
หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอ่นื ๆ
(๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หรือเหรียญอื่น ๆ
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใช้ ท่มี ิได้ ระบุไว้ ในลําดับอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องเล่น
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ หรืออุปกรณ์การศึกษา
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับการ
แสดง

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๑

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๒

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๓

ได้

-

-

ได้
ได้

-

-

ได้

-

-

ได้

-

-

ได้
ได้
-

ได้
ได้
ได้

-

-

-

ได้

ได้

-

-

ได้
ได้

-

-

ได้

-

-

๙
ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้ วย
โรงงาน

๙๐
๙๑

๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

๙๖
๙๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๔) การทําร่ม ไม้ ถอื ขนนก ดอกไม้ เทียม ซิป กระดุม ไม้ กวาด
แปรง ตะเกียง โป๊ ะตะเกียงหรือไฟฟ้ า กล้ องยาสูบหรือกล้ อง
บุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้ าย ตรา เครื่องหมาย ป้ ายติดของ หรือเครื่องโฆษณา
สินค้ า ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ช้ องผม หรือผมปลอม
โรงงานจัดหานํา้ ทํานํา้ ให้ บริสทุ ธิ์ ทํานํา้ ประปา หรือจําหน่ายนํา้
ไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสนิ ค้ าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสนิ ค้ าทั่วไป
(๒) การบรรจุกา๊ ช
โรงงานห้ องเย็น
โรงงานซ่อมรองเท้ า หรือเครื่องหนัง
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้ า หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ า สําหรับใช้ ในบ้ าน
หรือใช้ ประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่องยนต์
รถพ่วง จักรยานสามล้ อ จักรยานสองล้ อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่องยนต์ หรือส่วน
ประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้ อ จักรยานสองล้ อ
หรือส่วนประกอบ ของยานดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกนั สนิม ยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่องยนต์
(๔) การล้ างหรืออัดฉีดยานที่ขบั เคลื่อนด้ วยเครื่องยนต์
โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทาํ ด้ วย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่มี ิได้ ระบุการซ่อมไว้ ในลําดับใด
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานซักรีด ซักแห้ ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้ อมผ้ า เครื่องนุ่งห่ม
พรม หรือขนสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์โดย
ไม่มีการผลิต เช่น การลงรัก หรือการประดับ ตบแต่งด้ วยแก้ ว
กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant)
(๑) ระบบบําบัดนํา้ เสียรวมจากโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วที่ไม่เป็ นของเสียอันตราย
(๓) เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ ว ที่เป็ นของเสียอันตราย
(๔) เตาเผาของเสียรวมในเตาเผาปูนซีเมนต์

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๑

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๒

โรงงาน
จําพวก
ที่ ๓

ได้

-

-

ได้

-

-

-

-

ได้

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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รายชื่อ
Acanthuridae
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma
Antennariidae
ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae
Apogonidae
ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae
Balistidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus
Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias
Carcharhinidae
ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae
Centriscidae
ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae
Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae
Cirrhitidae
ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae
Gobiidae
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops
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ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
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ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia
Grammistidae
ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae
Holocentridae
ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae
Labridae
ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae
Malacanthidae
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus
Microdesmidae
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris
Monacanthidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore
Muraenidae
ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae
Ostraciidae
ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion
Pempheridae
ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae
Pinguipedidae (Mugiloididae)
ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis
Plesiopidae
ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae
Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae
Pomacentridae
ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae
Pseudochromidae
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops
Rhinobatidae
ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scaridae
ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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Scorpaenidae
ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae
Ostraciidae
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias
Siganidae
ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides
Solenostomidae
ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae
Stegostomidae
ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum
Syngnathidae
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus
Tetraodontidae
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster
Tripterygiidae
ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae
Zanclidae
ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus cornutus
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