
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง  กาํหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

                         ในบริเวณพ้ืนท่ีอาํเภอบางละมุง และอาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี    
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓  มาตรา  ๓๘ 

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทําได ้โดยอาศัย

อาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  
จึงออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวดัอําเภอ 

บางละมุง และอาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี ดงัต่อไปน้ี 
 
 ขอ้ ๑ ใหย้กเลิก 
 (๑) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  กาํหนดเขต

พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองพทัยา  จงัหวดัชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 (๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่ือง  ขยาย

ระยะเวลาการใชบ้งัคบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  กาํหนดเขต

พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีเมืองพทัยา  จงัหวดัชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

 
 ขอ้ ๒ ในประกาศน้ี 
  “แนวชายฝัง่ทะเล” หมายความวา่ แนวท่ีน้ําทะเลข้ึนสงูสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
 
 ขอ้ ๓ ใหพ้ื้นท่ีท่ีไดมี้การกาํหนดใหเ้ป็นเขตควบคุมมลพิษ  เขตผังเมืองรวม และ

เขตอนุรักษ์ของจังหวัดชลบุรี ดังต่อไปน้ี เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีให้ใชม้าตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 

ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี  
 (๑) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑ 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือง กาํหนดใหท้อ้งท่ีเมืองพทัยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ ลงวนัท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
/(๒)  . . . 

 



 
- ๒ - 

 

 (๒) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบุรี พ.ศ. ๒๕๔๖    
     (๓) พ้ืนท่ีบางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เร่ือง 

กาํหนดเขตหา้มใชอ้วนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในทอ้งท่ีจงัหวดัชลบุรี ประกาศ ณ วนัท่ี  

๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

      ขอ้ ๔ ใหจ้าํแนกพ้ืนท่ีตามขอ้  ๓  เป็น ๒ บริเวณ ตามแผนท่ีทา้ยประกาศน้ี  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 
        บริเวณท่ี ๑ หมายถึง พ้ืนท่ีบนแผ่นดินใหญ่ภายในบริเวณท่ีอยู่ในแนวเขตตามขอ้ ๓  

(๑) และ (๒) และพ้ืนท่ีเกาะลา้น เกาะครก และเกาะสาก 
         บริเวณท่ี ๒  หมายถึง  พ้ืนท่ีน่านน้ําทะเลภายในบริเวณ ดงัน้ี 
 (๑) พ้ืนท่ีน่านน้ําทะเลภายในบริเวณตามขอ้ ๓ (๑) นับตั้งแต่แนวชายฝัง่ทะเล 

ลงไป  และ 
 (๒) พ้ืนท่ีน่านน้ําทะเลภายในบริเวณท่ีมีจุดเร่ิมตน้ตรงแนวชายฝัง่ทะเลบริเวณ 

หลกัเขตท่ี ๕ ของแนวเขตตามขอ้ ๓ (๑) เลียบตามแนวชายฝัง่ทะเลไปทางทิศใตจ้นถึงปากคลองนา

จอมเทียนฝัง่เหนือ จากจุดดงักล่าวลากเป็นเสน้ตรงไปทางทิศตะวนัตกขนานกบัแนวเสน้ระหวา่งหลกั

เขตท่ี ๕ และหลกัเขตท่ี ๖ ของแนวเขตตามขอ้ ๓ (๑) จนถึงจุดท่ีตรงกบัหลกัเขตท่ี  ๖  แลว้ลากเป็น

เสน้ตรงไปทางทิศเหนือจนถึงหลกัเขตท่ี  ๖   
 
 ขอ้ ๕ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๑ หา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใด ๆ  

ใหเ้ป็นอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด เวน้แต่ในบริเวณพ้ืนท่ีเขตเมือง

พทัยาดา้นฟากตะวนัออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ใหมี้ไดเ้ฉพาะโรงงาน

อุตสาหกรรมตามประเภท  ชนิด หรือจําพวกท่ีกําหนดไว้ในบัญชี ๑ ท้ายประกาศน้ี และ 

ในบริเวณพ้ืนท่ีเขตผงัเมืองรวมเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  ในทอ้งท่ีตาํบลหนองปลาไหล ตาํบลนาเกลือ 

ตําบลโป่ง ตําบลหนองปรือ  ตําบลหว้ยใหญ่  อาํเภอบางละมุง และตําบลนาจอมเทียน อาํเภอสตัหีบ  

ให้มีได้เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท ชนิด หรือจําพวก ท่ีกําหนดไวใ้นบัญชีท้าย

กฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี  แต่ทั้งน้ี  ท่ีตั้งของโรงงานดงักล่าวตอ้งไม่ขดักบั

ขอ้กาํหนดการใชป้ระโยชน์ท่ีดินท่ีออกตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรี 
   (๒) อาคารปศุสตัวเ์พ่ือการคา้ เวน้แต่อาคารปศุสตัวเ์พ่ือการคา้ท่ีมีพ้ืนท่ีทุกชั้น 

ในหลงัเดียวกนัหรือหลายหลงัรวมกนัไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร  และตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่
ทะเลไมน่อ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ เมตร ตอ้งห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไมน่อ้ยกวา่ 
๓๐ เมตร  ตอ้งมีบ่อกรองและบ่อบาํบดัมลูสตัวแ์ละน้ําเสีย ตลอดจนตอ้งมีมาตรการควบคุมการ

ปล่อยท้ิงของเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการดว้ย 
   

/(๓)  . . . 
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 (๓) ฌาปนสถาน เวน้แต่การก่อสรา้งทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพ้ืนท่ีเดิม 

ซ่ึงจะตอ้งมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งส่ิงก่อสรา้งและอาคารประกอบของระบบควบคุม

มลพิษทางอากาศตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ 

 (๔) สุสาน เวน้แต่กรณีสุสานท่ีมีอยู่เดิมไดใ้ชป้ระโยชน์เต็มพ้ืนท่ีเดิมท่ีไดจ้ัดไว ้

เพ่ือการน้ันแลว้ ก็ใหด้าํเนินการได ้แต่ตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๐ เมตร 

และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ เมตร   

 (๕) คลงัน้ํามนัเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรกัษาน้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ใช่ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพ่ือจาํหน่ายท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

น้ํามนัเช้ือเพลิง เวน้แต่สถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิง   
 (๖) สถานท่ีบรรจุกา๊ซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าช สาํหรบักา๊ซปิโตรเลียม

เหลวและก๊าซธรรมชาติ เวน้แต่สถานีบริการก๊าซ รา้นจาํหน่ายก๊าซ สถานท่ีใชก้๊าซ และสถานท่ี

จาํหน่ายอาหารท่ีใชก้า๊ซ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิง  
 
 ขอ้ ๖ การก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ บริเวณท่ี ๑   

ซ่ึงไมใ่ช่กรณีท่ีตอ้งหา้มตามขอ้  ๕  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
     (๑) พ้ืนท่ี ท่ีวัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๒๐ เมตร   

หา้มก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารใดๆ เวน้แต่อาคาร ดงัต่อไปน้ี  
  (ก) อาคารท่ีเป็นองคป์ระกอบของระบบสาธารณูปโภค  โดยตอ้งมีความสูง 

ไม่เกิน ๔ เมตร พ้ืนท่ีอาคารรวมกนัไม่เกิน ๒๔ ตารางเมตร มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 

 ๖ ตารางเมตร  และมีพ้ืนท่ีวา่งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร    
         (ข) อาคารของส่วนราชการเพ่ือรักษาความปลอดภัย  เพ่ืออํานวยความ

สะดวกหรือเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว  โดยตอ้งมีความสูงไม่เกิน ๔ เมตร พ้ืนท่ีอาคารรวมกัน 

ไมเ่กิน ๒๔ ตารางเมตร  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๖ ตารางเมตร  และมีพ้ืนท่ีวา่งไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
         (ค) โครงสร้างเสาสัญญาณเตือนภัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตามขอ้ ๑๐ ก่อนการขออนุญาตก่อสรา้ง 

      (๒)  พ้ืนท่ีท่ีวดัจากระดับน้ําทะเลปานกลางเขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร 

ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไดไ้ม่เกิน ๑๔ เมตร และมีพ้ืนท่ีวา่งไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๗๕ ของแปลง

ท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร   
     (๓) พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันตั้งแต่รอ้ยละ ๒๐ ถึง รอ้ยละ ๓๕ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคาร

ประเภทบา้นเด่ียวหรืออาคารเด่ียวท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต

ก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร   

มีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพ้ืนท่ี 

สีเขียวไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีวา่ง โดยมีไมย้นืตน้ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 

/(๔)  . . . 
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          (๔) พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกว่ารอ้ยละ ๓๕ ถึง รอ้ยละ  ๕๐ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคาร

ประเภทบา้นเด่ียวหรืออาคารเด่ียวท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต

ก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตาราวา มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร  

มีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพ้ืนท่ี 

สีเขียวไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีวา่ง โดยมีไมย้นืตน้ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 

 (๕) พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันเกินกว่ารอ้ยละ ๕๐ ข้ึนไป หา้มก่อสรา้งหรือดัดแปลง

อาคารใดๆ 
 (๖) พ้ืนท่ีภายในบริเวณระยะ ๖ เมตร จากแนวเขตคลองสาธารณะท่ีมีความกวา้ง

ตั้งแต่ ๑๐ เมตรข้ึนไป และพ้ืนท่ีภายในบริเวณระยะ ๓ เมตร จากแนวเขตคลองสาธารณะท่ีมีความ

กวา้งนอ้ยกวา่ ๑๐ เมตร  หา้มก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารใดๆ  เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งเพ่ือประโยชน์

สาธารณะในการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตามขอ้ ๑๐ 
 การปรับระดับพ้ืนดินสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ท่ีมีความลาดชันตั้งแต่รอ้ยละ ๒๐  

ข้ึนไป  ใหป้รบัระดบัตามแนวนอนต่อแนวด่ิงไดใ้นอตัราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และหา้มปรบัระดบั

โดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูงเกิน ๑ เมตร เวน้แต่เพ่ือการก่อสรา้งระบบฐานรากอาคาร  

หอ้งใตดิ้น หรือบ่อเก็บน้ําใตดิ้น  และการปรบัระดบัพ้ืนดิน การขุดดิน การถมดิน ตอ้งไม่ทาํอนัตราย

ต่อรากและลาํตน้ของตน้ไมเ้ด่ียวหรือตน้ไมห้มู่ท่ีข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ท่ีมีขนาดความโตวดัโดยรอบ 

ลาํตน้ตรงท่ีสงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรข้ึนไป และมิใหเ้คล่ือนยา้ยหรือทาํลายหินดานทั้งท่ี

อยูใ่ตพ้ื้นดิน ระดบัพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือพ้ืนดิน  
 
 ขอ้ ๗ การวดัความสงูของอาคาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (๑) กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินตํา่กว่าถนน

สาธารณะในบริเวณท่ีก่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสรา้ง  ในกรณีท่ีมีการปรบัระดับพ้ืนดิน

เท่ากบัถนนสาธารณะหรือสงูกวา่ถนนสาธารณะใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ  
 (๒) กรณีมีหอ้งใตดิ้นซ่ึงค่าระดบัเป็นลบ ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน

ท่ีก่อสรา้งเช่นเดียวกบักรณี (๑) 
 (๓) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน 

ท่ีก่อสรา้ง ณ จุดท่ีตํา่ท่ีสุดของอาคารหลงัน้ัน 
 การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดับตามวรรคหน่ึงข้ึนไปในแนวด่ิงถึงส่วนท่ี

สงูสุดของอาคาร  สาํหรบัอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัถึงยอดผนังของชั้นสงูสุด 
 

/ขอ้ ๘  . . . 
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 ขอ้ ๘ ในพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  หา้มกระทาํการหรือประกอบกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) การทาํเหมือง 

 (๒) การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือทราย ในพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน ๘๐ เมตร หรือมีความลาดชันเกินกว่ารอ้ยละ ๓๕ เวน้แต่เพ่ือการ

ก่อสรา้งส่ิงปลกูสรา้งอ่ืนใดท่ีมิใช่อาคาร หรือเพ่ือการดาํเนินการท่ีไดร้บัการยกเวน้ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้ ๖   

 (๓) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชร้ะบบท่อขนส่ง เวน้แต่ในบริเวณ 

ท่ีกําหนดใหเ้ป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้ังคับผังเมืองรวม 

เมืองพทัยา  จงัหวดัชลบุรี 
 (๔) การถม ปรับพ้ืนท่ี หรือปิดกั้น ทําใหแ้หล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดินต้ืนเขิน 

หรือเปล่ียนทิศทางหรือทาํใหน้ํ้าในแหล่งน้ําน้ันไม่อาจไหลไปไดต้ามปกติ เวน้แต่การดาํเนินการของ

ทางราชการ เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือป้องกนัน้ําท่วม โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตามขอ้ ๑๐ 
 (๕) การขุดลอกร่องน้ํา เวน้แต่เป็นการบํารุงรักษาทางน้ํา หรือการดําเนินการ 

เพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ  
 (๖) การล่วงลํ้ าลํา น้ํา  เว ้นแต่อาคารหรือการล่วงลํ้ า ท่ีได้รับอนุญาตตาม

กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
  (๗) การบุกรุก แผว้ถาง หรือก่อสรา้งอาคารใด ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าตามกฎหมาย

วา่ดว้ยป่าไม ้เวน้แต่เป็นการกระทาํของทางราชการเพ่ือการศึกษา คน้ควา้และวิจยั ท่ีไม่นําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงลกัษณะทางธรณีสณัฐานและระบบนิเวศของพ้ืนท่ีป่า 
  (๘) การงมหรือการกระทําใด ๆ ท่ีเป็นการคน้หา เก็บทําลาย หรือทําใหเ้สียหาย 

ซ่ึงโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ตามกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และ 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เวน้แต่การงมท่ีเป็นการคน้หาเพ่ือการศึกษาวิจยัทางวิชาการ หรือเป็นการ

ดาํเนินการของทางราชการ โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๐  และไดร้บั

อนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน  
    (๙) การปล่อยท้ิงมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดผ่้านการ

บาํบดัตามมาตรฐานของทางราชการแลว้ 
 (๑๐) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามท่ีกําหนดในบัญชีปลาสวยงาม 

ทา้ยประกาศน้ี เวน้แต่   
  (ก) การจบั หรือครอบครองของทางราชการ เพ่ือการศึกษาวิจยั การเพาะพนัธุ ์

การเพาะเล้ียง หรือเพ่ือกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ทั้ ง น้ี  ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจาก 

กรมประมง หรือนายกเมืองพทัยา หรือผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี แลว้แต่กรณี หรือการจาํหน่ายปลา

สวยงามท่ีไดจ้ากการเพาะพนัธุห์รือการเพาะเล้ียง 

 
/(ข)  . . . 



 
- ๖ – 

 

    (ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพ่ือการเพาะเล้ียงเพ่ือจําหน่าย 

โดยไดร้บัหนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือนายกเมืองพทัยา หรือผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี หรือ

การครอบครองเพ่ือการพกัผ่อนหยอ่นใจ  
       (๑๑) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินท่องเท่ียว 

ใตท้ะเล (Sea walker) หรือการทอดสมอเรือในแนวปะการงั 
 (๑๒) การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ การเล่นเจ็ตสกี การเล่นสกีน้ํา หรือการเล่นเรือลาก 

ทุกชนิด ยกเวน้ในบริเวณท่ีเมืองพทัยาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดใหเ้ป็นเขตอนุญาต 

ใหป้ระกอบกิจกรรมทางน้ําดงักล่าวได ้      
      (๑๓) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือ 

การกระทําใด ๆ ที่อาจเป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบทําใหป้ะการัง ซากปะการัง หินปะการัง 
หรือกลัปังหาถกูทาํลาย หรือเสียหาย เวน้แต่การดาํเนินการ ดงัน้ี 
          (ก) การกระทาํเพ่ือการศึกษาวจิยัทางวชิาการ  
     (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรฐัท่ีมีความจาํเป็นตามท่ีคณะกรรมการตาม 

ขอ้ ๑๐ คณะกรรมการผูช้ํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบ  
     (๑๔) การเพาะเล้ียงกุง้เพ่ือการคา้ เวน้แต่   
        (ก) เป็นผูป้ระกอบกิจการก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั และไดจ้ดทะเบียนหรือ

ข้ึนทะเบียนบญัชีรายช่ือกบักรมประมง และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และมาตรการท่ีกรมประมง

กาํหนด 
       (ข) เป็นการดําเนินการของทางราชการเพ่ือการเผยแพร่ และพัฒนาการ

เพาะเล้ียงกุง้ รวมทั้งการดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองของกรมประมง 
 (๑๕) การติดตั้งป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายบนพ้ืนดิน ดังต่อไปน้ี  

เวน้แต่ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ  
  (ก) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีเอกชนท่ีมีระยะห่าง

จากท่ีสาธารณะวดัเป็นมุมฉากในแนวราบบนพ้ืนดินและในอากาศน้อยกวา่สองเท่าของความสงูของ

ป้ายและส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายน้ันในแนวด่ิง ยกเวน้ในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา  
           (ข) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีสาธารณะท่ีมีขนาด

เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรา้งเกิน ๑๐ กิโลกรมั 
         (ค) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย หรือทัศนียภาพอันสวยงาม หรือน่าจะเป็น

อนัตรายต่อชีวิต  ร่างกาย หรือทรพัยสิ์น และป้ายตามแนวทางหลวง ท่ีมีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า 

๑,๐๐๐ เมตร 
 

/(ง)  . . . 
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                 (ง) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสงู

จากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรข้ึนไป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕ 

 (๑๖) การกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทาํให้

ทศันียภาพบริเวณหาดเสียไป เวน้แต่การกระทาํของทางราชการเพ่ือการฟ้ืนฟูและรกัษาสภาพตาม

ธรรมชาติของหาด การป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ การรกัษาความปลอดภยัทางทะเลและชายหาด  

การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทาํทุ่น ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตามขอ้ ๑๐ 

  (๑๗) การกระทําการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน 

ดา้นกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในบริเวณพ้ืนท่ีหาด  สนัทราย สนัดอน  หน้าผา  ปากน้ํา  

หรือป่าชายเลน  เวน้แต่การกระทรวงของทางราชการเพ่ือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือ 

เพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ 

                  

 ขอ้ ๙ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีจะทําการก่อสร้างอาคาร หรือ

ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ นอกจากตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ีแลว้  ใหจ้ดัทาํและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ หรือรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี ต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไวต้ามมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   

 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ใหจ้ดัทําสาํหรับการก่อสรา้งอาคาร หรือ 

การดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

    (๑) โรงงานส่งพลงังานไฟฟ้า (สถานีไฟฟ้ายอ่ย) หรือโรงงานจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
 (๒) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศัยรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดงักล่าวรวมกนัตั้งแต่ 

๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไมถึ่ง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
 (๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีจาํนวน

เตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง 
 (๔) การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงยอ่ยไมถึ่ง ๒๕๐ แปลง หรือมีเน้ือท่ีไมเ่กิน  ๑๐๐ ไร่ 
 (๕) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสข้ึนไป  

แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าไม่ถึง ๑๐๐ เมตร  และพ้ืนท่ีรวมของท่าเทียบเรือ 

มีขนาดไมถึ่ง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ยกเวน้ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา ทุกขนาด  
 

 /(๖)  . . . 
 



 
- ๘ - 

   

  (๖) ทางหรือถนนส่วนบุคคลท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ  ๑๕ 

ข้ึนไป และมีความยาวต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ เมตร 
    (๗) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕ ถึง รอ้ยละ ๒๕  
    (๘) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียได ้

ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกําจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการ

กาํจดัไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวนั แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุ 

ไมใ่ชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 

 (๙) กิจการท่ีนําบา้นพกัอาศยัท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ ๑๐ หลงั ถึง ๗๙ หลงั หรือหอ้งแถว 

ตึกแถว บา้นแถว ท่ีมีจํานวนหอ้งพักตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือ

ติดต่อกนั ไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม    
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหจ้ดัทําสําหรับการก่อสรา้งอาคาร 

หรือการดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๘๐ หอ้งข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกนัตั้งแต่ ๔,๐๐๐ 

ตารางเมตรข้ึนไป 

 (๒) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยูห่่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไมเ่กิน ๕๐ เมตร  
 (๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล  ท่ีมีจาํนวน

เตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป 
 (๔) การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงข้ึนไป  หรือมีเน้ือท่ีเกินกว่า   

๑๐๐  ไร่    

 (๕) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรบัเรือขนาดตั้งแต่  ๕๐๐ ตนักรอส  หรือมี

ความยาวหนา้ท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมของท่าเทียบเรือมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ข้ึนไป   

 (๖) ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา ทุกขนาด 
 (๗) ทางหรือถนนส่วนบุคคลท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ  ๑๕ 

ข้ึนไป และมีความยาวต่อเน่ืองกนัเกินกวา่ ๑,๕๐๐ เมตร 
 (๘) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง ท่ีกอ่สรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๒๕ 
 

/(๙)  . . . 
 

 



 
- ๙ – 

 
 (๙) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียได้

เกิน ๓,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมลูฝอยท่ีมีปริมาณในการกาํจดั

เกิน ๕๐ ตันต่อวนั และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 (๑๐) กิจการท่ีนําบา้นพักอาศัยท่ีมีจํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลัง หรือหอ้งแถว ตึกแถว  

หรือบา้นแถว ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๘๐ หอ้ง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือติดต่อกนั ไปใหบ้ริการ

เป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม    

 (๑๑) อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 

 การก่อสรา้งอาคารตามขอ้น้ี  ใหห้มายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปล่ียน 

การใชอ้าคารดว้ย 
 

 ขอ้ ๑๐ เพ่ือประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

ในพ้ืนท่ีตามข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่งตั้ ง

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบการบงัคบัใชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามเห็นชอบการนําแผนงานต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัการ ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 

  คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัชลบุรี เป็นประธาน

กรรมการ ผูแ้ทนเมืองพทัยา ผูแ้ทนส่วนราชการประจาํจงัหวดัชลบุรีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูแ้ทนรฐัวิสาหกิจ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง นายอาํเภอบางละมุง นายอาํเภอสตัหีบ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพ้ืนท่ีตาม 

ขอ้ ๔ อยู่ในเขตรับผิดชอบ  ผูท้รงคุณวุฒิดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในจงัหวดั

ชลบุรีไมเ่กินสามคน ผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

หรืออุตสาหกรรมท่ีอยู่ในจงัหวดัชลบุรีไม่เกินส่ีคน และผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวกบัการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจังหวัดชลบุรีไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และ 

ใหผู้อ้ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจังหวัดชลบุรี เป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
  ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรีเสนอรายช่ือกรรมการตามวรรคสองต่อรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 

/ขอ้  ๑๑  . . . 
 
 
 
 
 
 



 
- ๑๐ - 

 
 ขอ้ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรกัษา การอนุรกัษ์ การปกป้อง การฟ้ืนฟูบรูณะ 

และการจดัการดา้นทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ ใหจ้งัหวดัชลบุรีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตามขอ้  ๑๐  มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 (๑) จดัทาํแผนคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีชายหาดในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ ใหมี้สภาพ
ส่ิงแวดลอ้มและภมิูทศัน์ทางธรรมชาติท่ีสวยงามเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใหแ้ก่ชุมชนในทอ้งถ่ิน 

 (๒) กาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ และประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 

 (๓) กาํหนดนโยบายในการดแูลรกัษา ฟ้ืนฟแูหล่งน้ําและคุณภาพของแหล่งน้ํา 
  (๔) จดัทาํแผนฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 ขอ้ ๑๒ ในกรณีท่ีมีกฎหมายใดกาํหนดมาตรการท่ีมีผลเป็นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม

ไวดี้กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ก็ใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายน้ัน 
   
 ขอ้ ๑๓ ในเขตพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  ผูมี้อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนตอ้งดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ีดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๔ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดท่ีตอ้งหา้มตามประกาศน้ี ถา้ไดร้ับ

อนุญาตตามกฎหมายใดไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะไม่ได้

รบัอนุญาตหรือไม่ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน  แต่จะดาํเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือ

นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาตไวแ้ลว้ หรือนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตไวเ้ดิมก่อนวันท่ี

ประกาศน้ีใชบ้งัคบัไมไ่ด ้
 
 ขอ้ ๑๕  อาคารท่ีมีอยู่แลว้ก่อนหรือในวันท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ ใหไ้ดร้ับยกเวน้ 

ไมต่อ้งดาํเนินการตามประกาศน้ี  การดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  แต่จะดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิด

หรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ีไมไ่ด ้
 
 ขอ้ ๑๖ อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนแปลงการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการน้ัน  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ และยงัก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช ้

ไม่แลว้เสร็จ  ใหค้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัจนกว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จตามท่ีไดร้บัอนุญาตหรือท่ีไดร้บัแจง้ไว ้ แต่การขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือ

การแจง้หรือการดําเนินการอ่ืนใดหลังจากวันท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ  ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี 

 
/อาคาร  . . . 

 



 
- ๑๑ - 

 

 อาคารท่ีได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายว่าดว้ยการน้ันไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้

บงัคบั การพิจารณาอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตน้ัน 
 

 ขอ้ ๑๗ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัมีกาํหนดระยะเวลาหา้ปีนับแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
    

                       ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
                 (นายสุวทิย ์ คุณกิตติ) 
                 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

สาํเนาถกูตอ้ง 

 
 (นายวรีนิต  ฐานสุพร) 

 นักวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป ประเภท ง  เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง   
 ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 





บญัชี ๑ 
ทา้ยประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
เรือ่ง กําหนดเขตพื้ นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม 

ในบริเวณพื้ นทีอํ่าเภอบางละมุง และอําเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกจิกรรมเกี่ยวกบัผลิตผลเกษตรกรรม  อย่างใด 
อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   
    
 (๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมลด็พืช ได้ - - 

 (๒) การกะเทาะเมลด็ หรือเปลือกเมลด็พืช ได้ - - 

 (๓) การอดัปอหรือใบยาสบู ได้ - - 
 (๔) การหีบหรืออดัฝ้าย หรือการป่ันหรืออดันุ่น ได้ - - 
 (๕) การเกบ็รักษาหรือลาํเลียงพืช เมลด็พืช หรือผลิตผลจากพืชใน 

      ไซโล โกดังหรือคลังสนิค้า 

 
ได้ 

 
- 

 
- 

 (๖) การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืช ซ่ึงมิใช่เมลด็พืชหรือ 
      หัวพืช 

 
ได้ 

 
- 

 
- 

 (๗) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบด ถ่าน หรือแบ่งบรรจุ 
      ผงถ่าน ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว 

ได้ 
 

- - 

 (๘) การเพาะเช้ือเหด็ กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ยกเว้นวิสาหกจิชุมชน ได้ - - 
 (๙) การร่อน ล้าง คัดหรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล 

      เกษตรกรรม 
 
ได้ 

 
- 

 
- 

 (๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธฉีายรังส ี ได้ - - 
๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสตัว์ ซ่ึงมิใช่สตัว์นํา้ อย่างใด    
 อย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

(๑) การฆ่าสตัว์ 

 
- 

 
- 

 
ได้ 

 (๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารสาํเรจ็รูปจากเน้ือสตัว์ มันสตัว์     
       หนังสตัว์ หรือสารที่สกดัจากไขสตัว์ หรือกระดูกสตัว์  - ได้ - 
 (๖) การล้าง ชาํแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสตัว์ หรือส่วนหน่ึง    
       ส่วนใดของสตัว์ - ได้ - 
 (๗) การทาํผลิตภัณฑจ์ากไข่ เพ่ือใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น    
       ไข่เคม็ ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแขง็ หรือไข่เหลวแช่เยน็ 

 
 
 

ได้ - - 



 ๒
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ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสตัว์นํา้ อย่างใดอย่างหน่ึง     
 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารสาํเรจ็รูปจากสตัว์นํา้ หนัง หรือไขมนัสตัว์นํา้ - ได้ - 
 (๕) การล้าง ชาํแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด หรือบดสตัว์นํา้ - ได้ - 
๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือผลไม้อย่างใด    
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การทาํอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกั พืช หรือผลไม้ และ    

       บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ ได้ - - 

 (๒) การถนอมผกั พืช หรือผลไม้ โดยวิธกีวน ตากแห้ง ดอง    
      หรือทาํให้เยือกแขง็โดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง ได้ - - 
๙ โรงงานประกอบกจิกรรมเกี่ยวกบัเมลด็พืช หรือหัวพืชอย่างใด    
 อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การส ีฝดั หรือขดัข้าว   ได้ - - 
 (๔) การผลิตอาหารสาํเรจ็รูปจากเมลด็พืชหรือหัวพืช ได้ - - 
 (๖) การปอกหัวพืช หรือทาํหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง       ได้ - - 

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                         
 (๑) การทาํขนมปัง หรือขนมเค้ก                ได้ ได้ - 

 (๒) การทาํขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง      ได้ ได้ - 

 (๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารจากแป้ง เป็นเส้น เมด็หรือช้ิน ได้ - - 
๑๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ตาล ซ่ึงทาํจากอ้อย บีช (Beet)     

 หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ    
 หลายอย่าง หรือวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตในรูปต่าง ๆ จากพืช

อื่นๆ ที่ให้ความหวานในรูปของแป้งหรืออื่นๆ ดังต่อไปน้ี                  

   

 (๑)  การทาํนํา้เช่ือม       ได้ - - 

 (๗) การทาํนํา้ตาลจากนํา้หวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนด         

หรือพืชอื่น ๆ ซ่ึงมิใช่อ้อย 
 
ได้ 

 
- 

 
- 
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๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั ชา กาแฟ โกโก้ ชอ็กโกเลต    
 หรือขนมหวาน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟ หรือการทาํกาแฟผง     - ได้ - 

 (๓) การทาํโกโก้ หรือขนมจากโกโก้ ได้ - - 

 (๔) การทาํชอ็กโกเลต หรือขนมจากชอ็กโกเลต       ได้ - - 

 (๕) การทาํเกก็ฮวยผง ขงิผง หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงจากพืชอื่น ๆ ได้ - - 

 (๖) การทาํมะขามอดัเมด็ มะนาวอดัเมด็ หรือผลไม้อดัเมด็   ได้ - - 

 (๗) การเช่ือมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ    
       ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยนํา้ตาล ได้ - - 

 (๘) การอบหรือค่ัวถั่ว หรือเมลด็ผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว    
       หรือเมลด็ผลไม้ (Nuts) ด้วยนํา้ตาล กาแฟ โกโก้     
       หรือชอ็กโกเลต ได้ - - 

 (๑๐) การทาํลูกกวาด หรือทอฟฟ่ี ได้ - - 

 (๑๑) การทาํไอศกรีม ได้ - - 
๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองประกอบ    

 อาหารอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๖) การทาํนํา้มนัสลัด ได้ - - 

 (๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ                      ได้ - - 

 (๘) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือเคร่ืองแกง    ได้ - - 
๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการทาํนํา้แขง็ หรือ ตัด ซอย บด    

 หรือย่อยนํา้แขง็       - ได้ - 
 ๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ด่ืม เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์    

 นํา้อดัลม หรือนํา้แร่ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การทาํนํา้ด่ืม                                    ได้ - - 

 (๒) การทาํเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์              - ได้ - 

 (๔) การทาํนํา้แร่    
 
 
      

ได้ ได้ - 
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โรงงาน
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ที่ ๓ 

๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจ์ากสิ่งทอ ซ่ึงมิใช่       
 เคร่ืองนุ่งห่ม อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การทาํผลิตภัณฑจ์ากสิ่งทอ เป็นเคร่ืองใช้ในบ้าน      ได้ - - 

 (๒) การทาํถุงหรือกระสอบ  ซ่ึงมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก     ได้ - - 

 (๓) การทาํผลิตภัณฑจ์ากผ้าใบ                           ได้ - - 

 (๔) การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ                   ได้ - - 
๒๔ โรงงานถกัผ้า ผ้าลูกไม้  หรือเคร่ืองนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย    

 หรือฟอกย้อมส ีหรือแต่งสาํเรจ็ ผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเคร่ืองนุ่งห่ม             
 ที่ถกัด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ - - 

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธ ี ทอ สาน ถกั หรือผูกให้เป็นปุย    
 ซ่ึงมิใช่เสื่อ หรือพรมที่ทาํด้วยยางหรือพลาสติก หรือพรมนํา้มัน ได้ - - 

๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงมิใช่รองเท้า        
 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี         
 (๑) การตัดหรือเยบ็เคร่ืองนุ่งห่ม เขม็ขดั ผ้าเชด็หน้า ผ้าพันคอ เนคไท    

      หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้าหนังสตัว์ ขนสตัว์ หรือ  
     วัสดุอื่น   

 
ได้ 

 
ได้ 

 
- 

 (๒) การทาํหมวก                                ได้ ได้ - 
๓๓ โรงงานผลิตรองเท้า หรือช้ินส่วนของรองเท้า ซ่ึงมิได้ทาํจากไม้    

 ยางอบแขง็ ยางอดัเข้ารูป หรือพลาสติกอดัเข้ารูป ได้ - - 
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง        

 อ้อ กก หรือผกัตบชวา                     ได้ - - 
๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจ์ากไม้ หรือไม้กอ๊ก     

 อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๓) การแกะสลักไม้           ได้ - - 

 (๔) การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้            - - ได้ 

 (๕) การทาํผลิตภัณฑจ์ากไม้กอ๊ก                          ได้ ได้ - 
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จาํพวก 

ที่ ๓ 

๓๗ โรงงานทาํเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคารจากไม้  แก้ว         
 ยาง หรือโลหะอื่น ซ่ึงมิใช่เคร่ืองเรือน หรือเคร่ืองตบแต่ง    
 ภายในอาคารจากพลาสติกอดัเข้ารูป และรวมถงึช้ินส่วนของ    
 ผลิตภัณฑดั์งกล่าว - - ได้ 

๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการพิมพ์ การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร  
การเยบ็เล่มทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

   
 ได้ ได้ - 

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑเ์คร่ืองกระเบื้องเคลือบ เคร่ืองป้ันดินเผา และ    
 รวมถงึการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว                  ได้ - - 

๕๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑอ์โลหะอย่างใดอย่างหน่ึง    
 หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การทาํผลิตภัณฑค์อนกรีตผสมเสรจ็             ได้ - - 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรือ    
 เคร่ืองใช้ที่ทาํด้วยเหลก็หรือเหลก็กล้า และรวมถงึส่วนประกอบ    
 หรืออปุกรณข์องเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว             ได้ - - 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองเรือน หรือ    
 เคร่ืองตบแต่งภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ หรือโลหะเป็นส่วนใหญ่    
 และรวมถงึส่วนประกอบ หรืออปุกรณข์องเคร่ืองเรือน หรือ    
 เคร่ืองตบแต่งดังกล่าว    ได้ - - 

๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะสาํหรับใช้ในการ             
 ก่อสร้าง หรือติดต้ังอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการก่อสร้างสะพาน ประตูนํา้  

ได้ 
 
ได้ 

 
- 

      ถงันํา้ หรือปล่องไฟ                              
 (๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ - 

 (๓) การนาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการต่อเรือ             ได้ ได้ - 
๖๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง    

 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                           
 (๑) การทาํภาชนะบรรจุ                               ได้ - - 

 (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ                         - ได้ - 



 ๖ 

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน หรือเช่ือมโลหะทั่วไป - ได้ - 
๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองยนต์        

 เคร่ืองกงัหัน และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องเคร่ืองยนต์           
 หรือเคร่ืองกงัหันดังกล่าว ได้ - - 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองคาํนวณ  
เคร่ืองทาํบัญชี  เคร่ืองจักรสาํหรับระบบบัตรเจาะ   เคร่ืองจักรสาํหรับ 
ใช้ในเคร่ืองการคาํนวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาล้อก หรือเคร่ือง 
อเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรับปฏบิัติกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องกนั หรืออุปกรณ ์ 

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) เคร่ืองรวม ราคาของขาย  

(Cash Registers) เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองช่ังซ่ึงมิใช่ เคร่ืองช่ังที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอดัสาํเนาด้วย การถ่ายภาพ  และ

รวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องผลิตภัณฑดั์งกล่าว 

   
   
   
   
   
   
   
ได้ - - 
   

๗๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองสบูนํา้                

เคร่ืองอดัอากาศหรือกา๊ซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเท 
อากาศ เคร่ืองโปรยนํา้ดับไฟ ตู้เยน็หรือเคร่ืองประกอบตู้เยน็ 
เคร่ืองขายสนิค้าอตัโนมัติ เคร่ืองล้าง ซัก ซักแห้ง หรือรีดผ้า 
เคร่ืองเยบ็ เคร่ืองส่งกาํลังกล เคร่ืองยก ป้ันจ่ัน ลิฟต์ บันไดเล่ือน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาํหรับใช้ในการอตุสาหกรรม      
 รถยกช้อนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสาํหรับใช้ในการ 
อตุสาหกรรม หรือสาํหรับใช้ในบ้าน แต่ผลิตภัณฑน้ั์นต้องไม่ใช้ 
พลังงานไฟฟ้า และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์อง 
ผลิตภัณฑดั์งกล่าว                                 

   
    
    
    
    
    
    
    
 ได้ - - 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองจักร หรือ

ผลิตภัณฑท์ี่ระบุไว้ในลาํดับที่  ๒๙  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ ไฟฟ้า 
   

 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เคร่ืองสบัหรือบังคับไฟฟ้า    
 เคร่ืองใช้สาํหรับแผงไฟฟ้า เคร่ืองเปล่ียนทางไฟฟ้า เคร่ืองส่ง หรือ    
 จาํหน่ายไฟฟ้า  เคร่ืองสาํหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือ เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  

 
 

ได้ - - 



 ๗

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เคร่ือง    
 รับโทรทศัน์ เคร่ืองกระจายเสยีง หรือบันทกึเสยีง เคร่ืองเล่น    
 แผ่นเสยีง เคร่ืองบันทกึคาํบอก เคร่ืองบันทกึเสยีงด้วยเทป    
 เคร่ืองเล่นหรือเคร่ืองบันทกึแถบภาพ (วีดีทศัน์) แผ่นเสยีง  เทป        
 แม่เหลก็ที่ได้บนัทกึเสยีงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท ์หรือโทรเลขชนิด    
 มีสาย หรือไม่มสีาย เคร่ืองส่งวิทยุ เคร่ืองส่งโทรทศัน์ เคร่ืองรับส่ง    
 สญัญาณหรือจับสญัญาณ เคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑท์ี่เป็นตัว    
 กึ่งนาํหรือตัวกึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or    
 Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซิเตอร์    

 หรือคอนเดนเซอร์อเิลก็ทรอนิกสช์นิดคงที่หรือเปล่ียนแปลงได้    
 (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)    

 เคร่ืองหรือหลอดเรดิโอกราฟ เคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป    
 เคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถงึการผลิตอปุกรณห์รือ    
 ช้ินส่วนสาํหรับใช้กบัเคร่ืองอเิลก็ทรอนิกสดั์งกล่าว             ได้ - - 

๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเรือ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือ    
 หลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี                                        
 (๑)  การต่อ ซ่อมแซม ทาส ีหรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ นอกจาก    
       เรือยาง ได้ - - 

 (๒) การทาํช้ินส่วนพิเศษสาํหรับเรือหรือเคร่ืองยนต์เรือ                ได้ - - 
๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ      

 หรือจักรยานสองล้อ  อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑)  การสร้าง  ประกอบ ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงสภาพ    
        จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ ได้ - - 

 (๒) การทาํช้ินส่วนพิเศษ หรืออปุกรณส์าํหรับจักรยานยนต์          
       จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ                ได้ - - 

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออปุกรณ ์
วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี  
              
 

   
    
    



 ๘

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

 (๑) การทาํ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองมือ หรืออปุกรณวิ์ทยาศาสตร์  

      ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณท์ี่ใช้ในการ ช่ัง ตวง วัด หรือบังคับ   
       ควบคุม                         

 
 
ได้ 

 
 
- 

 
 
- 

 (๒) การทาํ ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเคร่ืองไซโคลตรอน 
      เคร่ืองเบตาตรอน หรือเคร่ืองเร่งปรมาณ ู(Cyclotrons,  
       Betatronsor Accelerators) 

 
 
ได้ 

 
 
- 

 
 
- 

 (๓) การทาํเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรืออปุกรณก์ารแพทย์ ได้ - - 
๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา  เคร่ืองวัดเวลา หรือช้ินส่วน    

 ของนาฬิกา หรือเคร่ืองวัดเวลา                 ได้ - - 
๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั เพชร พลอย ทอง เงิน นาก    

 หรืออญัมณ ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                  
 (๑) การทาํเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว    

      เงิน นาก หรืออญัมณ ี ได้ - - 

 (๒) การทาํเคร่ืองใช้ด้วยทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง    
      หรือโลหะที่มีค่า     ได้ ได้ - 

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย หรืออญัมณ ี      ได้ ได้ - 

 (๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออญัมณอีื่น ๆ            - ได้ - 

 (๕) การทาํดวงตรา หรือเหรียญตราของเคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์           
      หรือเหรียญอื่น ๆ  - - ได้ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเคร่ืองดนตรี และรวมถงึช้ินส่วนหรือ    
 อปุกรณข์องเคร่ืองดนตรีดังกล่าว                               ได้ - - 
๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองเล่น เคร่ืองมือ หรือเคร่ือง    

 ใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาํดับอื่น อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง     
 ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การทาํเคร่ืองเล่น                                ได้ - - 

 (๒) การทาํเคร่ืองเขยีนหรือเคร่ืองวาดภาพ หรืออปุกรณก์ารศึกษา        ได้ - - 

 (๓) การทาํเคร่ืองเพชรหรือพลอย หรือเคร่ืองประดับสาํหรับการ    
       แสดง 

 
ได้ - - 



 ๙

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

 (๔) การทาํร่ม ไม้ถอื ขนนก ดอกไม้เทยีม ซิป กระดุม ไม้กวาด         
      แปรง ตะเกยีง โป๊ะตะเกยีงหรือไฟฟ้า    กล้องยาสบูหรือกล้อง    
      บุหร่ี หรือไฟแชก็ ได้ - - 

 (๕) การทาํป้าย ตรา เคร่ืองหมาย ป้ายติดของ หรือเคร่ืองโฆษณา    
      สนิค้า ตราโลหะ หรือยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) ได้ - - 

 (๖) การทาํแหคลุมผม  ช้องผม หรือผมปลอม          ได้ - - 
๙๐ โรงงานจัดหานํา้ ทาํนํา้ให้บริสทุธิ์ ทาํนํา้ประปา หรือจาํหน่ายนํา้       

 ไปยังอาคาร หรือโรงงานอตุสาหกรรม                             - - ได้ 
๙๑ โรงงานบรรจุสนิค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี                        
   

 (๑) การบรรจุสนิค้าทั่วไป ได้ - - 

 (๒) การบรรจุกา๊ช    ได้ - - 
๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ - - 
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้า หรือเคร่ืองหนัง ได้ - - 
๙๔ โรงงานซ่อมเคร่ืองมือไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สาํหรับใช้ในบ้าน    

 หรือใช้ประจาํตัว                                          ได้ - - 
๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์    

 รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ     
 ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี    
 (๑) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์ หรือส่วน         
       ประกอบของยานดังกล่าว - - ได้ 

 (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ     
       หรือส่วนประกอบ ของยานดังกล่าว - - ได้ 

 (๓) การพ่นสกีนัสนิม ยานที่ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์       - - ได้ 

 (๔) การล้างหรืออดัฉีดยานที่ขบัเคล่ือนด้วยเคร่ืองยนต์              ได้ - - 
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เคร่ืองวัดเวลา หรือเคร่ืองประดับที่ทาํด้วย    

 เพชร พลอย ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณ ี    ได้ - - 
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑท์ี่มิได้ระบุการซ่อมไว้ในลาํดับใด 

 
ได้ - 

 
- 



 ๑๐

ลาํดับที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าด้วย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จาํพวก 

ที่ ๓ 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อดั หรือย้อมผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม    
 พรม หรือขนสตัว์                                  ได้ - - 

๑๐๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการตบแต่งหรือเปล่ียนแปลง  
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑโ์ดย 
ไม่มีการผลิต เช่น การลงรัก  หรือการประดับ ตบแต่งด้วยแก้ว  

กระจก มุก ทอง หรืออญัมณ ี   

   
    
    
 ได้ - - 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม (Central Waste Treatment Plant) 
(๑) ระบบบาํบดันํา้เสยีรวมจากโรงงานอตุสาหกรรม 
(๒) เตาเผาสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสยีอนัตราย 
(๓) เตาเผาสิ่งปฏกูิลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นของเสยีอนัตราย 
(๔) เตาเผาของเสยีรวมในเตาเผาปูนซีเมนต ์

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

ได้ 
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๑ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
๒ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
๓ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
๔ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
๕ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma

๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae

๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae

๘ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
๑๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
๑๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
๑๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
๑๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus

๑๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
๑๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
๑๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
๑๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
๑๘ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
๑๙ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
๒๐ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
๒๑ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
๒๒ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
๒๓ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius
๒๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
๒๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
๒๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
๒๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae

๓๒ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
๓๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
๓๔ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
๓๕ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
๓๖ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
๓๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
๓๘ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops

Centriscidae

Chaetodontidae

Acanthuridae

Antennariidae

Apogonidae

Balistidae

Blenniidae

Carcharhinidae

Cirrhitidae

Gobiidae

พ.ศ. ๒๕๕๓

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เรื่อง  กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม

ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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๓๙ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
๔๐ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
๔๑ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
๕๒ ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
๔๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
๔๔ ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
๔๕ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
๔๖ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
๔๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
๔๘ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
๔๙ ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
๕๐ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia

๕๑ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae

๕๒ ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae

๕๓ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae

๕๔ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
๕๕ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus

๕๖ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
๕๗ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
๕๘ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris

๕๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses
๖๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines
๖๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus
๖๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres
๖๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore

๖๔ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae

๖๕ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion

๖๖ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae

๖๗ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis

๖๘ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae

๖๙ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae

๗๐ ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae

๗๑ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
๗๒ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
๗๓ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
๗๔ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops

๗๕ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๗๖ ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

Pseudochromidae

Grammistidae

Holocentridae

Labridae

Malacanthidae

Microdesmidae

Monacanthidae

Ostraciidae

Pomacentridae

Muraenidae

๒

Pempheridae

Pinguipedidae (Mugiloididae)

Plesiopidae

Pomacanthidae

Rhinobatidae

Scaridae
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๗๗ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae

๗๘ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
๗๙ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias

๘๐ ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
๘๑ ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides

๘๒ ปลาจ้ิมฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

๘๔ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
๘๕ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
๘๖ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
๘๗ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
๘๘ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
๘๙ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
๙๐ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
๙๑ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus

๙๒ ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
๙๓ ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด Zanclus cornutus

Siganidae

Solenostomidae

Scorpaenidae

Ostraciidae

๓

Tetraodontidae

Tripterygiidae

Zanclidae

Stegostomidae

Syngnathidae
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