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เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในบริเวณพื้นที่อําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพื้นที่จังหวัดอําเภอบางละมุง  และอําเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เ ร่ือง   กําหนดเขตพื้นที่ 

และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใช

บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
ขอ ๓ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษ  เขตผังเมืองรวม  และเขตอนุรักษ

ของจังหวัดชลบุรี  ดังตอไปนี้  เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ 
ที่กําหนดไวในประกาศนี้   

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   ฉบับที่   ๑   
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เร่ือง  กําหนดใหทองที่เมืองพัทยาเปนเขตควบคุมมลพิษ  ลงวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๖   

(๓) พื้นที่บางสวนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เร่ือง  กําหนด

เขตหามใชอวนลากมีถุงและอวนรุนทําการประมงในทองที่จังหวัดชลบุรี  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  

พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

ขอ ๔ ใหจําแนกพื้นที่ตามขอ  ๓  เปน  ๒  บริเวณ  ตามแผนที่ทายประกาศนี้  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

บริเวณที่  ๑  หมายถึง  พื้นที่บนแผนดินใหญภายในบริเวณที่อยูในแนวเขตตามขอ  ๓  (๑)  

และ  (๒)  และพื้นที่เกาะลาน  เกาะครก  และเกาะสาก 

บริเวณที่  ๒  หมายถึง  พื้นที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณ  ดังนี้ 

(๑) พื้นที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณตามขอ  ๓  (๑)  นับต้ังแตแนวชายฝงทะเลลงไป  และ 

(๒) พื้นที่นานน้ําทะเลภายในบริเวณที่มีจุดเร่ิมตนตรงแนวชายฝงทะเลบริเวณหลักเขตที่  ๕  

ของแนวเขตตามขอ  ๓  (๑)  เลียบตามแนวชายฝงทะเลไปทางทิศใตจนถึงปากคลองนาจอมเทียน 

ฝงเหนือ  จากจุดดังกลาวลากเปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกขนานกับแนวเสนระหวางหลักเขตที่  ๕  

และหลักเขตที่  ๖  ของแนวเขตตามขอ  ๓  (๑)  จนถึงจุดที่ตรงกับหลักเขตที่  ๖  แลวลากเปนเสนตรงไป

ทางทิศเหนือจนถึงหลักเขตที่  ๖   

ขอ ๕ ในพื้นที่บริเวณที่  ๑  หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  ใหเปน

อาคาร  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด  เวนแตในบริเวณพื้นที่เขตเมืองพัทยา 

ดานฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ใหมีไดเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม

ตามประเภท  ชนิด  หรือจําพวกที่กําหนดไวในบัญชี  ๑  ทายประกาศนี้  และในบริเวณพื้นที่เขตผังเมือง

รวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  ในทองที่ตําบลหนองปลาไหล  ตําบลนาเกลือ  ตําบลโปง  ตําบลหนองปรือ  

ตําบลหวยใหญ  อําเภอบางละมุง  และตําบลนาจอมเทียน  อําเภอสัตหีบ  ใหมีไดเฉพาะโรงงาน

อุตสาหกรรมตามประเภท  ชนิด  หรือจําพวก  ที่กําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง

พัทยา  จังหวัดชลบุรี  แตทั้งนี้  ที่ต้ังของโรงงานดังกลาวตองไมขัดกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน 

ที่ออกตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี 
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(๒) อาคารปศุสัตวเพื่อการคา  เวนแตอาคารปศุสัตวเพื่อการคาที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  และตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  
๑,๐๐๐  เมตร  ตองหางจากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ตองมี
บอกรองและบอบําบัดมูลสัตวและน้ําเสีย  ตลอดจนตองมีมาตรการควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย 
ใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการดวย 

(๓) ฌาปนสถาน  เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้นที่เดิมซ่ึงจะตองมี
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  รวมทั้งส่ิงกอสรางและอาคารประกอบของระบบควบคุมมลพิษ 
ทางอากาศตองเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ 

(๔) สุสาน  เวนแตกรณีสุสานที่มีอยูเดิมไดใชประโยชนเต็มพื้นที่เดิมที่ไดจัดไวเพื่อการนั้นแลว  
ก็ใหดําเนินการได  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะหาง
จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร   

(๕) คลังน้ํ ามัน เชื้อ เพลิ งและสถานที่ที่ ใช ในการเก็บรักษาน้ํ ามัน เชื้อ เพลิงที่ ไม ใช 
กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๖) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาช  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 
และกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย
อาหารที่ใชกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง   

ขอ ๖ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณพื้นที่ตามขอ  ๔  บริเวณที่  ๑  ซ่ึงไมใช
กรณีที่ตองหามตามขอ  ๕  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๒๐  เมตร  หามกอสราง 
หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  เวนแตอาคาร  ดังตอไปนี้   

 (ก) อาคารที่เปนองคประกอบของระบบสาธารณูปโภค  โดยตองมีความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  
พื้นที่อาคารรวมกนัไมเกิน  ๒๔  ตารางเมตร  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๖  ตารางเมตร  และมี
พื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร   

 (ข) อาคารของสวนราชการเพื่อรักษาความปลอดภัย   เพื่ออํานวยความสะดวก 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว  โดยตองมีความสูงไมเกิน  ๔  เมตร  พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน  ๒๔  ตารางเมตร  
มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๖  ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 
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 (ค) โครงสรางเสาสัญญาณเตือนภัย  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตามขอ  ๘  กอนการขออนุญาตกอสราง 

(๒) พื้นที่ที่วัดจากระดับน้ําทะเลปานกลางเขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  ใหมี 
ไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไดไมเกิน  ๑๔  เมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร   

(๓) พื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๒๐  ถึง  รอยละ  ๓๕  ใหมีไดเฉพาะอาคารประเภท
บานเด่ียวหรืออาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมี
เนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๐๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๙๐  ตารางเมตร  มีพื้นที่วาง 
ไมนอยกวารอยละ  ๗๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา
รอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง  โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก 

(๔) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕  ถึง  รอยละ  ๕๐  ใหมีไดเฉพาะอาคารประเภท
บานเด่ียวหรืออาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมี
เนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๒๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๘๐  ตารางเมตร  มีพื้นที่วาง 
ไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวา
รอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง  โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก 

(๕) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๕๐  ข้ึนไป  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ 
(๖) พื้นที่ภายในบริเวณระยะ  ๖  เมตร  จากแนวเขตคลองสาธารณะที่มีความกวางต้ังแต   

๑๐  เมตรขึ้นไป  และพ้ืนที่ภายในบริเวณระยะ  ๓  เมตร  จากแนวเขตคลองสาธารณะที่มีความกวาง 
นอยกวา  ๑๐  เมตร  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  เวนแตเปนการกอสรางเพื่อประโยชนสาธารณะ
ในการคมนาคมทางน้ําหรือการสาธารณูปโภค  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๐ 

การปรับระดับพื้นดินสําหรับพื้นที่บริเวณที่  ๑  ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๒๐  ข้ึนไป   

ใหปรับระดับตามแนวนอนตอแนวด่ิงไดในอัตราสวนไมเกิน  ๒  :  ๑  สวน  และหามปรับระดับโดยการ

ขุดดินหรือถมดิน  ลึกหรือสูงเกิน  ๑  เมตร  เวนแตเพื่อการกอสรางระบบฐานรากอาคาร  หองใตดิน  

หรือบอเก็บน้ําใตดิน  และการปรับระดับพื้นดิน  การขุดดิน  การถมดิน  ตองไมทําอันตรายตอราก 

และลําตนของตนไมเด่ียวหรือตนไมหมูที่ข้ึนอยูตามธรรมชาติ  ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรง 

ที่สูง  ๑.๓๐  เมตร  ต้ังแต  ๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป  และมิใหเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน  

ระดับพื้นดิน  หรือโผลเหนือพื้นดิน   
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ขอ ๗ การวัดความสูงของอาคาร  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินตํ่ากวาถนนสาธารณะ 
ในบริเวณที่กอสราง  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับถนน
สาธารณะหรือสูงกวาถนนสาธารณะใหวัดจากระดับถนนสาธารณะ   

(๒) กรณีมีหองใตดินซ่ึงคาระดับเปนลบ  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
เชนเดียวกับกรณี  (๑) 

(๓) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาดแนวเชิงเขา  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  
ณ  จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคารหลังนั้น 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งข้ึนไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุด 
ของอาคาร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ขอ ๘ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังตอไปนี้   
(๑) การทําเหมือง 
(๒) การขุด  ตัก  หรือลอก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  หรือทราย  ในพื้นที่ที่มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน  ๘๐  เมตร  หรือมีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕  เวนแตเพื่อการกอสราง
ส่ิงปลูกสรางอื่นใดที่มิใชอาคาร  หรือเพื่อการดําเนินการที่ไดรับการยกเวนตามที่กําหนดไวในขอ  ๖   

(๓) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง  เวนแตในบริเวณที่กําหนดให
เปนที่ ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองพัทยา   
จังหวัดชลบุรี 

(๔) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปดกั้น  ทําใหแหลงน้ําสาธารณะในแผนดินต้ืนเขินหรือเปลี่ยน
ทิศทางหรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ  เวนแตการดําเนินการของทางราชการ  
เพื่อประโยชนสาธารณะหรือปองกันน้ําทวม  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๐ 

(๕) การขุดลอกรองน้ํา  เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา  หรือการดําเนินการเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ   

(๖) การลวงล้ําลําน้ํา  เวนแตอาคารหรือการลวงล้ําที่ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(๗) การบุกรุก  แผวถาง  หรือกอสรางอาคารใด ๆ  ในบริเวณพื้นที่ปาตามกฎหมายวาดวยปาไม  
เวนแตเปนการกระทําของทางราชการเพื่อการศึกษา  คนควาและวิจัย  ที่ไมนําไปสูการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานและระบบนิเวศของพื้นที่ปา 
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(๘) การงมหรือการกระทําใด  ๆ   ที่ เปนการคนหา   เก็บทําลาย   หรือทําให เสียหาย 
ซ่ึงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  หรือเปนการ
ดําเนินการของทางราชการ  โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๐  และไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรกอน   

(๙) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ํ าหรือทะเล  เวนแต เปนกรณีที่ไดผานการบําบัด 
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว 

(๑๐) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีปลาสวยงามทายประกาศนี้  
เวนแต   

 (ก) การจับ  หรือครอบครองของทางราชการ  เพื่อการศึกษาวิ จัย   การเพาะพันธุ   
การเพาะเลี้ยง  หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ  ทั้งนี้  ตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมง   
หรือนายกเมืองพัทยา  หรือผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  แลวแตกรณี  หรือการจําหนายปลาสวยงาม 
ที่ไดจากการเพาะพันธุหรือการเพาะเลี้ยง 

 (ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนายโดยไดรับหนังสือ
อนุญาตจากกรมประมงหรือนายกเมืองพัทยา  หรือผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  หรือการครอบครอง 
เพื่อการพักผอนหยอนใจ   

(๑๑) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร  เ รือสถานบริการ   การเดินทองเที่ยวใตทะเล   
(Sea  walker)  หรือการทอดสมอเรือในแนวปะการัง 

(๑๒) การเลนเรือสกูตเตอร  การเลนเจ็ตสกี  การเลนสกีน้ํา  หรือการเลนเรือลากทุกชนิด  
ยกเวนในบริเวณที่เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหเปนเขตอนุญาตใหประกอบ
กิจกรรมทางน้ําดังกลาวได   

(๑๓) การเก็บหรือทําลายปะการัง  ซากปะการัง  หินปะการัง  กัลปงหา  หรือการกระทําใด ๆ   
ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบทําใหปะการัง  ซากปะการัง  หินปะการัง  หรือกัลปงหาถูกทําลาย  
หรือเสียหาย  เวนแตการดําเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) การกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ   
 (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเปนตามที่คณะกรรมการตามขอ  ๑๐  

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและคณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบ   
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(๑๔) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา  เวนแต   

 (ก) เปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  และไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียน

บัญชีรายชื่อกับกรมประมง  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรการที่กรมประมงกําหนด 

 (ข) เปนการดําเนินการของทางราชการเพื่อการเผยแพร  และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง  

รวมทั้งการดําเนินการที่ตอเนื่องของกรมประมง 

(๑๕) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนพื้นดิน  ดังตอไปนี้  เวนแต 

ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายของทางราชการ   

 (ก) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่ เอกชนที่มีระยะหางจาก 

ที่สาธารณะวัดเปนมุมฉากในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปาย 

และส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายนั้นในแนวด่ิง  ยกเวนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา   

 (ข) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน   

๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  ๑๐  กิโลกรัม 

 (ค) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือทางสาธารณะ  

ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย  หรือทัศนียภาพอันสวยงาม  หรือนาจะเปนอันตรายตอชีวิต  

รางกาย  หรือทรัพยสิน  และปายตามแนวทางหลวง  ที่มีระยะหางระหวางปายนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (ง) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตรขึ้นไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕ 

(๑๖) การกระทําใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม  หรือทําใหทัศนียภาพ

บริเวณหาดเสียไป  เวนแตการกระทําของทางราชการเพื่อการฟนฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด   

การปองกันการกัดเซาะชายฝง  การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การติดต้ังปายเตือนของ 

ทางราชการ  หรือการทําทุน  ทั้งนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๐ 

(๑๗) การกระทําการใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานดานกายภาพ  

ชีวภาพ  หรือชีวกายภาพ  ในบริเวณพื้นที่หาด  สันทราย  สันดอน  หนาผา  ปากน้ํา  หรือปาชายเลน   

เวนแตการกระทําของทางราชการเพื่อการปองกันการกัดเซาะชายฝง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการ

เดินเรือ 
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ขอ ๙ สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร  หรือดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามขอ  ๔  นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้แลว  ใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี  ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร  หรือการดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานสงพลังงานไฟฟา  (สถานีไฟฟายอย)  หรือโรงงานจําหนายพลังงานไฟฟา 
(๒) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา  ๕๐  เมตร  ซ่ึงมีจํานวน
หองพักต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต  ๕๐๐  
ตารางเมตร  แตไมถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ที่มีจํานวนเตียง
สําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง 

(๔) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยไมถึง  ๒๕๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ไมเกิน  ๑๐๐  ไร 

(๕) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต้ังแต  ๑๐๐  ตันกรอสขึ้นไป  แตไมถึง  
๕๐๐  ตันกรอส  หรือมีความยาวหนาทาไมถึง  ๑๐๐  เมตร  และพื้นที่รวมของทาเทียบเรือมีขนาดไมถึง  
๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ยกเวนทาเทียบเรือสําราญและกีฬา  ทุกขนาด   

(๖) ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ข้ึนไป  
และมีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต  ๕๐๐  ถึง  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๗) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ต้ังแตรอยละ  ๑๕  ถึง  รอยละ  ๒๕   

(๘) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได  ไมเกิน  
๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน  
๕๐  ตันตอวัน  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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(๙) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๑๐  หลัง  ถึง  ๗๙  หลัง  หรือหองแถว  

ตึกแถว  บานแถว  ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐  หอง  ถึง  ๗๙  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน 

หรือติดตอกัน  ไปใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม   

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร  หรือการดําเนินการ

โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายว าดวยการควบคุมอาคาร   ที่อ ยูหางจากแนวชายฝ งทะเลเกินกวา   ๕๐   เมตร   

ซ่ึงมีจํานวนหองพักต้ังแต  ๘๐  หองข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต  

๔,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๒) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมเกิน  ๕๐  เมตร   

(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ที่มีจํานวนเตียง

สําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๔) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๒๕๐  แปลงขึ้นไป  หรือมีเนื้อที่ เกินกวา   

๑๐๐  ไร   

(๕) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต้ังแต  ๕๐๐  ตันกรอส  หรือมีความยาว

หนาทาต้ังแต  ๑๐๐  เมตร  หรือพื้นที่รวมของทาเทียบเรือมีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป   

(๖) ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา  ทุกขนาด 

(๗) ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ข้ึนไป  

และมีความยาวตอเนื่องกันเกินกวา  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๘) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกินกวารอยละ  ๒๕ 

(๙) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดเกิน  ๓,๐๐๐  

ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันตอวัน  

และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
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(๑๐) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๘๐  หลัง  หรือหองแถว  ตึกแถว  หรือบานแถว  
ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  ๘๐  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกัน  ไปใหบริการเปนสถานที่พัก
ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม   

(๑๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
การกอสรางอาคารตามขอนี้  ใหหมายความรวมถึงการดัดแปลงหรอืการเปลี่ยนการใชอาคารดวย 
ขอ ๑๐ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

ตามขอ  ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมข้ึน  เพื่อทําหนาที่ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม
ไปปฏิบัติการ  ทั้งนี้  เพื่อใหเปนไปตามประกาศนี้ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนเมืองพัทยา  ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวของ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  
นายอําเภอบางละมุง  นายอําเภอสัตหีบ  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พื้นที่ตามขอ  ๔  อยูในเขต
รับผิดชอบ  ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในจังหวัดชลบุรีไมเกินสามคน  
ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว  เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่อยู
ในจังหวัดชลบุรีไมเกินส่ีคน  และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในจังหวัดชลบุรีไมเกินสามคน   เปนกรรมการ   และใหผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดชลบุรี  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการสงวนรักษา  การอนุรักษ  การปกปอง  การฟนฟูบูรณะ   
และการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ  ๔  ใหจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามขอ  ๑๐  มีหนาที่  ดังนี้ 

(๑) จัดทําแผนคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ชายหาดในพื้นที่ตามขอ   ๔  ใหมีสภาพ
ส่ิงแวดลอมและภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหแกชุมชนในทองถิ่น 

(๒) กําหนดเขตการใชประโยชนในพื้นที่บริเวณที่  ๒  และประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
(๓) กําหนดนโยบายในการดูแลรักษา  ฟนฟูแหลงน้ําและคุณภาพของแหลงน้ํา 
(๔) จัดทําแผนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเปนการคุมครองสิ่งแวดลอมไวดีกวา 
ที่กําหนดไวในประกาศนี้  ก็ใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 

ขอ ๑๓ ในเขตพื้นที่ตามขอ  ๔  ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นตองดําเนินการใหเปนไป
ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ดวย 

ขอ ๑๔ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ตองหามตามประกาศนี้  ถาไดรับอนุญาต 
ตามกฎหมายใดไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไมไดรับ
อนุญาตหรือไมได รับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น   แตจะดํา เนินการอื่นเพิ่ม เ ติม 
หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว  หรือนอกเหนือจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิมกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับไมได 

ขอ ๑๕ อาคารที่มีอยูแลวกอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ดําเนินการตามประกาศนี้  การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามประกาศนี้  แตจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท 
ที่มีลักษณะตองหามตามประกาศนี้ไมได 

ขอ ๑๖ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น  กอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ  ใหคงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือที่ไดรับแจงไว  แตการขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงหรือการดําเนินการอื่นใด
หลังจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

อาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  การพิจารณา
อนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนคําขออนุญาตนั้น 

ขอ ๑๗ ประกาศนี้ใหใชบังคับมีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



บัญชี ๑ 
ทายประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม 

ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอบางละมงุ และอําเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุร ี
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรอืชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จําพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก 

ที่ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม  อยางใด 
อยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

   
    
 (๑) การตม นึง่ หรืออบพืชหรอืเมล็ดพืช ได - - 

 (๒) การกะเทาะเมลด็ หรือเปลอืกเมล็ดพืช ได - - 

 (๓) การอัดปอหรอืใบยาสูบ ได - - 
 (๔) การหีบหรอือัดฝาย หรือการปนหรอือดันุน ได - - 
 (๕) การเก็บรักษาหรอืลาํเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชใน 

      ไซโล โกดังหรือคลงัสนิคา 

 
ได 

 
- 

 
- 

 (๖) การบด ปน หรือยอยสวนตางๆ ของพืช ซึ่งมิใชเมล็ดพืชหรือ 
      หัวพืช 

 
ได 

 
- 

 
- 

 (๗) การเผาถานจากกะลามะพราว หรือการบด ถาน หรือแบงบรรจ ุ
      ผงถาน ทีเ่ผาไดจากกะลามะพราว 

ได 
 

- - 

 (๘) การเพาะเชือ้เห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก ยกเวนวิสาหกิจชมุชน ได - - 
 (๙) การรอน ลาง คัดหรอืแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล 

      เกษตรกรรม 
 
ได 

 
- 

 
- 

 (๑๐) การถนอมผลิตผลเกษตรกรรมโดยวิธีฉายรังส ี ได - - 
๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัว ซึง่มิใชสัตวน้ํา อยางใด    
 อยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

(๑) การฆาสัตว 

 
- 

 
- 

 
ได 

 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนือ้สัตว มันสัตว     
       หนังสตัว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว หรือกระดกูสัตว  - ได - 
 (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึง่ ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง    
       สวนใดของสัตว - ได - 
 (๗) การทําผลิตภัณฑจากไข เพ่ือใชประกอบเปนอาหาร เชน    
       ไขเค็ม ไขเย่ียวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

 
 
 

ได - - 



 ๒
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๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง     
 หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    
 (๓) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมันสตัวน้ํา - ได - 
 (๕) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึง่ ทอด หรือบดสัตวน้าํ - ได - 
๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผกั พืช หรือผลไมอยางใด    
 อยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    
 (๑) การทําอาหารหรอืเครือ่งดื่มจากผกั พืช หรือผลไม และ    

       บรรจุในภาชนะที่ผนกึ และอากาศเขาไมได ได - - 

 (๒) การถนอมผกั พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง    
      หรือทาํใหเยือกแข็งโดยฉับพลนั หรือเหือดแหง ได - - 
๙ โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชอยางใด    
 อยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    
 (๑) การสี ฝด หรือขัดขาว   ได - - 
 (๔) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรอืหัวพืช ได - - 
 (๖) การปอกหัวพืช หรือทาํหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง       ได - - 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่ง    

 หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้                         

 (๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก                ได ได - 

 (๒) การทาํขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง      ได ได - 

 (๓) การทาํผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ดหรือชิ้น ได - - 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํตาล ซึง่ทําจากออย บีช (Beet)     

 หญาหวาน หรือพืชอืน่ที่ใหความหวานอยางใดอยางหนึง่หรือ    

 หลายอยาง หรือวัตถุดิบที่ไดจากกระบวนการผลิตในรูปตาง ๆ จากพืช

อื่นๆ ที่ใหความหวานในรูปของแปงหรืออื่นๆ ดงัตอไปนี ้                 

   

 (๑)  การทาํน้าํเชื่อม       ได - - 

 (๗) การทําน้าํตาลจากน้าํหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด         

หรือพืชอื่น ๆ ซึง่มิใชออย 
 
ได 

 
- 

 
- 
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๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต    

 หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทาํกาแฟผง     - ได - 

 (๓) การทําโกโก หรือขนมจากโกโก ได - - 

 (๔) การทําชอ็กโกเลต หรือขนมจากช็อกโกเลต       ได - - 

 (๕) การทําเกก็ฮวยผง ขิงผง หรือเครือ่งดื่มชนดิผงจากพืชอื่น ๆ ได - - 

 (๖) การทาํมะขามอัดเมด็ มะนาวอัดเมด็ หรือผลไมอัดเม็ด   ได - - 

 (๗) การเชือ่มหรอืแชอิ่มผลไม หรือเปลอืกผลไม หรือการเคลอืบ    

       ผลไม หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล ได - - 

 (๘) การอบหรือค่ัวถั่ว หรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว    

       หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก     

       หรือชอ็กโกเลต ได - - 

 (๑๐) การทาํลกูกวาด หรือทอฟฟ ได - - 

 (๑๑) การทาํไอศกรีม ได - - 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครือ่งประกอบ    

 อาหารอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๖) การทาํน้ํามันสลัด ได - - 

 (๗) การบดหรอืปนเครื่องเทศ                      ได - - 

 (๘) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครือ่งแกง    ได - - 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด    

 หรือยอยน้าํแข็ง       - ได - 

 ๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํดืม่ เครือ่งดื่มทีไ่มมีแอลกอฮอล    

 น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๑) การทําน้ําดืม่                                    ได - - 

 (๒) การทาํเครือ่งดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล              - ได - 

 (๔) การทําน้าํแร    

 

 

      

ได ได - 
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๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึง่มิใช       

 เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ เปนเครือ่งใชในบาน      ได - - 

 (๒) การทาํถงุหรือกระสอบ  ซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสตกิ     ได - - 

 (๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ                           ได - - 

 (๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิง่ทอ                   ได - - 

๒๔ โรงงานถักผา ผาลกูไม  หรือเครือ่งนุงหมดวยดายหรอืเสนใย    

 หรือฟอกยอมส ีหรือแตงสําเร็จ ผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุงหม             

 ที่ถกัดวยดายหรอืเสนใย ได - - 

๒๕ โรงงานผลติเสือ่หรือพรมดวยวิธี  ทอ สาน ถกั หรือผูกใหเปนปุย    

 ซึ่งมิใชเสือ่ หรือพรมทีท่ําดวยยางหรือพลาสติก หรือพรมน้าํมนั ได - - 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา        

 อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้         

 (๑) การตดัหรอืเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ เนคไท    

      หกูระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถงุเทาจากผาหนังสัตว ขนสตัว หรือ  
     วัสดุอืน่   

 

ได 

 

ได 

 

- 

 (๒) การทาํหมวก                                ได ได - 

๓๓ โรงงานผลติรองเทา หรือชิน้สวนของรองเทา ซึ่งมิไดทาํจากไม    

 ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสตกิอัดเขารูป ได - - 

๓๕ โรงงานผลติภาชนะบรรจุ หรือเครือ่งใชจากไมไผ หวาย ฟาง        

 ออ กก หรือผักตบชวา                     ได - - 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม หรือไมกอก     

 อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๓) การแกะสลกัไม           ได - - 

 (๔) การทํากรอบรูปหรอืกรอบกระจกจากไม            - - ได 

 (๕) การทําผลติภัณฑจากไมกอก                          ได ได - 
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๓๗ โรงงานทาํเครือ่งเรือนหรอืเครือ่งตบแตงภายในอาคารจากไม  แกว         

 ยาง หรือโลหะอืน่ ซึ่งมิใชเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง    

 ภายในอาคารจากพลาสตกิอัดเขารูป และรวมถงึชิน้สวนของ    

 ผลิตภัณฑดงักลาว - - ได 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร  

การเย็บเลมทาํปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ 

   

 ได ได - 

๕๕ โรงงานผลติภัณฑเครื่องกระเบ้ืองเคลอืบ เครือ่งปนดินเผา และ    

 รวมถงึการเตรียมวัสดเุพ่ือการดังกลาว                  ได - - 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอโลหะอยางใดอยางหนึ่ง    

 หรือหลายอยาง  ดังตอไปนี ้    

 (๑) การทาํผลิตภัณฑคอนกรีตผสมเสร็จ             ได - - 

๖๑ โรงงานผลติ ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครือ่งมอื หรือ    

 เครื่องใชที่ทาํดวยเหลก็หรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ    

 หรืออุปกรณของเคร่ืองมอืหรือเครื่องใชดังกลาว             ได - - 

๖๒ โรงงานผลติ ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครือ่งเรือน หรือ    

 เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทาํจากโลหะ หรือโลหะเปนสวนใหญ    

 และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของเคร่ืองเรือน หรือ    

 เครื่องตบแตงดังกลาว    ได - - 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ             

 กอสราง หรือติดตั้งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้    

 (๑) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา 

     ถังน้ํา หรือปลองไฟ                           

 

ได 

 

ได 

 

- 

 (๒) การทาํสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร ได ได - 

 (๓) การนําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ             ได ได - 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึง่    

 หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้                           

 (๑) การทําภาชนะบรรจ ุ                              ได - - 
 (๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ                         - ได - 



 ๖

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรอืชนิดของโรงงาน 
โรงงาน

จําพวก 

ที่ ๑ 

โรงงาน

จําพวก 

ที่ ๒ 

โรงงาน

จําพวก 

ที่ ๓ 

 (๑๓) การกลงึ เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชือ่มโลหะทั่วไป - ได - 

๖๕ โรงงานผลติ ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต        

 เครื่องกงัหัน และรวมถงึสวนประกอบหรืออุปกรณของเคร่ืองยนต           

 หรือเครือ่งกังหันดังกลาว ได - - 

๖๙ โรงงานผลติ ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ  
เครื่องทาํบัญชี  เครือ่งจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ   เครือ่งจักรสําหรับ 
ใชในเครื่องการคํานวณชนิดดิจิตลั หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง 
อิเลก็ทรอนกิส สําหรับปฏิบัตกิับขอมูลที่เกี่ยวของกนั หรืออุปกรณ  

(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data 

Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม ราคาของขาย  

(Cash Registers) เครือ่งพิมพดีด  เครือ่งชั่งซึ่งมิใช เครื่องชัง่ที่ใชใน

หองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอดัสําเนาดวย การถายภาพ  และ

รวมถงึสวนประกอบหรอือุปกรณของผลติภัณฑดงักลาว 

   

   

   

   

   

   

   

ได - - 
   

๗๐ โรงงานผลติ ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา                

เครื่องอดัอากาศหรอืกาซ เครือ่งเปาลม เครือ่งปรับหรอืถายเท 
อากาศ เครือ่งโปรยน้าํดับไฟ ตูเย็นหรอืเครื่องประกอบตูเย็น 
เครื่องขายสนิคาอัตโนมัต ิเครือ่งลาง ซกั ซักแหง หรือรีดผา 
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลงักล เครื่องยก ปนจัน่ ลิฟต บันไดเลือ่น 
รถบรรทกุ รถแทรกเตอร รถพวงสาํหรับใชในการอตุสาหกรรม      
 รถยกชอนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใชในการ 

อุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลติภัณฑนั้นตองไมใช 
พลังงานไฟฟา และรวมถงึสวนประกอบหรอือุปกรณของ 
ผลิตภัณฑดงักลาว                                 

   

    

    

    

    

    

    

    

 ได - - 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครือ่งจักร หรือ

ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลาํดับที ่ ๒๙  เฉพาะที่ใชไฟฟาเครื่องยนต ไฟฟา 
   

 เครื่องกาํเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครือ่งสับหรอืบังคับไฟฟา    

 เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครือ่งเปลี่ยนทางไฟฟา เครื่องสง หรือ    

 จําหนายไฟฟา  เครือ่งสาํหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครือ่งเชือ่มไฟฟา  
 

 

ได - - 
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๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องรับวิทยุ เครือ่ง    

 รับโทรทัศน เครือ่งกระจายเสียง หรือบันทกึเสียง เครือ่งเลน    

 แผนเสียง เครือ่งบันทกึคําบอก เครือ่งบันทกึเสียงดวยเทป    

 เครื่องเลนหรือเครือ่งบันทกึแถบภาพ (วีดีทัศน) แผนเสียง  เทป        

 แมเหล็กทีไ่ดบันทึกเสียงแลว เครือ่งโทรศัพท หรือโทรเลขชนดิ    

 มีสาย หรือไมมสีาย เครือ่งสงวิทยุ เครือ่งสงโทรทัศน เครือ่งรับสง    

 สัญญาณหรอืจับสัญญาณ เครือ่งเรดาร ผลิตภัณฑทีเ่ปนตัว    

 กึ่งนําหรือตัวกึง่นําชนดิไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or    

 Related Sensitive Semi -  Conductor Devices) คาปาซเิตอร    

 หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนกิสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได    

 (Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)    

 เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครือ่งหรือหลอดฟลูโรสโคป    

 เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือ    

 ชิ้นสวนสําหรับใชกับเครือ่งอิเล็กทรอนกิสดงักลาว             ได - - 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรอื อยางใดอยางหนึ่ง หรือ    

 หลายอยาง  ดงัตอไปนี้                                        

 (๑)  การตอ ซอมแซม ทาส ีหรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจาก    

       เรือยาง ได - - 

 (๒) การทาํชิน้สวนพิเศษสําหรับเรอืหรือเครือ่งยนตเรือ                ได - - 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจกัรยานยนต จักรยานสามลอ      

 หรือจักรยานสองลอ  อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๑)  การสราง  ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ    

        จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ ได - - 

 (๒) การทาํชิน้สวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจกัรยานยนต          

       จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ                ได - - 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมอื เครือ่งใช หรืออุปกรณ 
วิทยาศาสตร หรือการแพทยอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้  
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 (๑) การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณวิทยาศาสตร  

      ที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่ใชในการ ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ   
       ควบคุม                         

 

 
ได 

 

 
- 

 

 
- 

 (๒) การทํา ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครือ่งไซโคลตรอน 
      เครือ่งเบตาตรอน หรือเครือ่งเรงปรมาณู (Cyclotrons,  

       Betatronsor Accelerators) 

 

 

ได 

 

 

- 

 

 

- 
 (๓) การทาํเครือ่งมอื เครื่องใช หรืออุปกรณการแพทย ได - - 

๘๓ โรงงานผลติหรอืประกอบนาฬิกา  เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน    

 ของนาฬิกา หรือเครือ่งวัดเวลา                 ได - - 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก    

 หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้                  

 (๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคาํ ทองขาว    

      เงนิ นาก หรืออัญมณี  ได - - 

 (๒) การทาํเครือ่งใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง    

      หรือโลหะที่มีคา     ได ได - 

 (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี       ได ได - 

 (๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอืน่ ๆ            - ได - 

 (๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครือ่งราชอิสริยาภรณ            

      หรือเหรียญอืน่ ๆ  - - ได 

๘๕ โรงงานผลติหรอืประกอบเครือ่งดนตร ีและรวมถงึชิน้สวนหรอื    

 อุปกรณของเครือ่งดนตรีดงักลาว                               ได - - 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครือ่งมือ หรือเครือ่งใช    

 ที่มไิดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง     

 ดังตอไปนี ้    

 (๑) การทําเครื่องเลน                                ได - - 

 (๒) การทาํเครือ่งเขียนหรือเครือ่งวาดภาพ หรืออุปกรณการศึกษา        ได - - 

 (๓) การทําเครือ่งเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับสําหรับ    

       การแสดง 
 

ได - - 
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 (๔) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด         

      แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรอืไฟฟา    กลองยาสูบหรอืกลอง    

      บุหร่ี หรือไฟแชก็ ได - - 

 (๕) การทําปาย ตรา เครือ่งหมาย ปายติดของ หรือเครื่องโฆษณา    

      สินคา ตราโลหะ หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils) ได - - 

 (๖) การทาํแหคลุมผม  ชองผม หรือผมปลอม          ได - - 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสทุธิ์ ทําน้ําประปา หรือจําหนายน้าํ       

 ไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม                             - - ได 

๙๑ โรงงานบรรจุสนิคาในภาชนะโดยไมมีการผลิตอยางใดอยางหนึ่ง 

หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้                        
   

 (๑) การบรรจุสนิคาทั่วไป ได - - 

 (๒) การบรรจกุาช    ได - - 

๙๒ โรงงานหองเย็น ได - - 
๙๓ โรงงานซอมรองเทา หรือเครือ่งหนัง ได - - 
๙๔ โรงงานซอมเครือ่งมอืไฟฟา หรือเครือ่งใชไฟฟา สาํหรับใชในบาน    

 หรือใชประจาํตัว                                          ได - - 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต    

 รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ     

 ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้    

 (๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครือ่งยนต หรือสวน         

       ประกอบของยานดงักลาว - - ได 

 (๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ     

       หรือสวนประกอบ ของยานดังกลาว - - ได 

 (๓) การพนสกีันสนมิ ยานที่ขับเคลือ่นดวยเครื่องยนต       - - ได 

 (๔) การลางหรืออดัฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครือ่งยนต              ได - - 

๙๖ โรงงานซอมนาฬิกา เครือ่งวัดเวลา หรือเครื่องประดับทีท่ําดวย    

 เพชร พลอย ทองคาํ ทองขาว เงนิ นาก หรืออัญมณี     ได - - 

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑทีม่ิไดระบุการซอมไวในลาํดับใด 
 

ได - 

 
- 
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๙๘ โรงงานซกัรีด ซกัแหง ซกัฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครือ่งนุงหม    

 พรม หรือขนสัตว                                  ได - - 

๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง  
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดย 
ไมมีการผลติ เชน การลงรกั  หรือการประดับ ตบแตงดวยแกว  

กระจก มุก ทอง หรืออัญมณี    

   

    

    

 ได - - 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central Waste Treatment Plant) 
(๑) ระบบบําบัดน้ําเสียรวมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
(๒) เตาเผาสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุทีไ่มใชแลวที่ไมเปนของเสียอันตราย 
(๓) เตาเผาสิ่งปฏิกูลหรือวัสดทุี่ไมใชแลว ทีเ่ปนของเสียอันตราย 
(๔) เตาเผาของเสียรวมในเตาเผาปูนซีเมนต 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

ได 
 
 



ลําดับท่ี รายชื่อ กําหนดขนาด

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

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (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

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เรื่อง  กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม

ในบริเวณพื้นท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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๓๙ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
๔๐ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
๔๑ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
๔๒ 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.
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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 ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

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

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

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด Zanclus cornutus
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