
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนที ่

อ าเภอบางละมงุ  และอ าเภอสัตหบี  จงัหวัดชลบุร ี  
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี   
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมงุ  และอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ลงวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๕  ลงวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ขยายระยะเวลาการใช้บงัคบั
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  
๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
ข้อ ๓ ให้พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  เขตผังเมืองรวม  และเขตควบคุมมลพิษ

ของอ าเภอบางละมุงและอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้   

ข้อ ๔ ให้จ าแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๓  เป็น  ๒  บริเวณ   
ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้  โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่  ๑  ได้แก่  พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่  และพื้นที่เกาะล้าน  เกาะครก  และเกาะสาก   
บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พ้ืนที่น่านน้ าทะเล   
ข้อ ๕ ในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ   ให้เป็นอาคาร  

ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่พ้ืนที่ด้านตะวันออก
ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓  (ถนนสุขุมวิท)  ให้มีได้เฉพาะโรงงานตามประเภท  ชนิด  หรือจ าพวก
ที่ก าหนดไว้ในบัญชี  ๑  ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  โรงงานดังกล่าวต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุม
มลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

(๒) อาคารปศุสัตว์เพ่ือการค้า  เว้นแต่อาคารปศุสัตว์เพ่ือการค้าที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร  โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะหรือบ่อน้ าเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  
รวมทั้งมีบ่อกรองและบ่อบ าบัดมูลสัตว์และน้ าเสีย  ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการด้วย 

(๓) ฌาปนสถาน  เว้นแต่เป็นการก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม  บนพ้ืนที่เดิม   
โดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน  
ที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ ๖ ในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ต้องห้ามตามข้อ  ๕  การก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พ้ืนที่ที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๒๐  เมตร  ห้ามก่อสร้าง 
หรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  เว้นแต่อาคาร  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) อาคารที่เป็นองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภคที่มีความสูงไม่เกิน   ๔  เมตร   
พ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๒๔  ตารางเมตร  มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๖  ตารางเมตร   
และต้องมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 (ข) อาคารของส่วนราชการเพ่ือรักษาความปลอดภัย   เ พ่ืออ านวยความสะดวก 
หรือเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว  โดยต้องมีความสูงไม่เกิน  ๔  เมตร  พ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน  ๒๔   
ตารางเมตร  มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๖  ตารางเมตร  และต้องมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  
ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 (ค) อาคารที่เป็นองค์ประกอบของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  ซึ่งด าเนินการ 
โดยส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการ 
ตามข้อ  ๑๓ 

 (ง) โครงสร้างเสาสัญญาณเตือนภัย  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  
เพื่อน าไปประกอบการขออนุญาต 

(๒) พ้ืนที่ที่วัดจากระดับน้ าทะเลปานกลางเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  ให้ท าได้
เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๔  เมตร  และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลง 
ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ว่าง 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๓) พ้ืนที่บนเกาะล้าน  เกาะครก  และเกาะสาก  ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน   
๙  เมตร  และต้องมีพ้ืนที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   
และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ว่าง 

(๔) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ  ๒๐  ถึงร้อยละ  ๓๕  ให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
ได้ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) พ้ืนที่บนแผ่นดินใหญ่  ให้ท าได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยว 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร 

 (ข) พ้ืนที่บนเกาะล้าน  เกาะครก  และเกาะสาก  ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  
๙  เมตร   

 ในกรณีที่ขนาดของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตตาม  (ก)  และ  (ข)  มีเนื้อที่  ตั้งแต่  ๑๐๐  
ตารางวาขึ้นไป  ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดนิตอ่หลังไม่เกิน  ๙๐  ตารางเมตร  มีที่ว่างน้ าซึมผ่านไดไ้มน่้อยกวา่
ร้อยละ  ๗๐  ของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาต  และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ว่าง  
ส าหรับกรณีที่ขนาดของที่ดินแปลงที่ยื่นขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางวา  ให้มีพ้ืนที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๗๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างน้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ดิน
แปลงที่ยื่นขออนุญาต  และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ว่าง  ทั้งนี้  ที่ว่างของที่ดินแปลง 
ที่ยื่นขออนุญาตทั้งสองกรณีต้องมีไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก 

(๕) พ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕  ขึ้นไป  ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ   
(๖) พ้ืนที่ภายในบริเวณระยะ  ๖  เมตร  จากแนวริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า    

ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ  ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะในการคมนาคมทางน้ าหรือการสาธารณูปโภค  โดยต้องได้รับความเห็น 
จากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  เพื่อน าไปประกอบการขออนุญาต   

การปรับสภาพพ้ืนที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง  ในพ้ืนที่บริเวณที่  ๑  ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 
ร้อยละ  ๒๐  ขึ้นไป  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน  ๒  :  ๑  ส่วน   
(๒) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน  ๑  เมตร  เว้นแต่เพ่ือการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร  ห้องใต้ดิน  

หรือบ่อเก็บน้ าใต้ดิน   
(๓) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและล าต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบล าตน้

ตั้งแต่  ๕๐  เซนติเมตร  ขึ้นไป  ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน  ๑๓๐  เซนติเมตร  และ 
(๔) ไม่เคลื่อนย้ายหรือท าลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พ้ืนดิน  ระดับพื้นดิน  หรือโผล่พ้นดิน 
ข้อ ๗ การวัดความสูงของอาคาร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดบัพื้นดินต่ ากวา่ถนนสาธารณะในบรเิวณ

ที่ก่อสร้าง  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



(๒) กรณีที่มีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ  ให้วัดจากระดับถนน
สาธารณะ 

(๓) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ  ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างตาม  (๑)   
หรือระดับถนนสาธารณะตาม  (๒)  แล้วแต่กรณี 

(๔) กรณีที่พ้ืนดินเป็นเชิงลาด  ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง  ณ  จุดที่ต่ าที่สุดของอาคาร
หลังนั้น 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึง ส่วนที่สูงสุด 
ของอาคาร  ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ ๘ ในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท าเหมืองแร่   
(๒) การขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทราย  หรือลูกรัง  ในลักษณะหรือบริเวณ  

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เพื่อการค้า 
 (ข) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕ 
 (ค) ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกินกว่า  ๓  เมตร   
 (ง) พ้ืนที่ปากบ่อเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ยกเว้นการขุดบ่อเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ า

อุปโภคและบริโภค 
 (จ) บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ าบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า  ๒  เมตร 
 (ฉ) บริเวณในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากริมเขตทางสาธารณะ  หรือริมฝั่งตามสภาพ

ธรรมชาติของแม่น้ า  ล าคลอง  หรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 (ช) ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน   
 (ซ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ส าคัญหายาก  และแหล่งที่มีซากดึกด าบรรพ์ 
 (ฌ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี  หรือศิลปกรรม 
 (ญ) บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ที่ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่   

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๓๒ 
(๓) การขนส่งหรือล าเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง  เว้นแต่ในบรเิวณที่ก าหนดใหเ้ปน็

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
(๔) การถม  ปรับพ้ืนที่  หรือปิดกั้น  ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะตื้นเขิน  หรือเปลี่ยนทิศทาง  

หรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ   เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการ 
เพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือป้องกันน้ าท่วม  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓   
เพื่อน าไปประกอบการขออนุญาต 
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(๕) การขุดลอกร่องน้ า  เว้นแต่เป็นการบ ารุงรักษาทางน้ า  หรือการด าเนินการเพ่ือความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 

(๖) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ า  เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ าไทย 

(๗) การก่อสร้าง  แผ้วถาง  เผาป่า  ล่าหรือกระท าการใด ๆ  ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าหรือ 
ท าด้วยประการใด ๆ  ให้ป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการ 
ของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่ มีหน้ าที่ และอ านาจตามกฎหมายเ พ่ือประโยชน์ ในการคุ้ มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมป่าไม้    
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี 

(๘) การกระท าใด ๆ  ที่เป็นการค้นหา  เก็บ  ท าลาย  หรือท าให้เสียหายซึ่งโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ  เว้นแต่กระท าเพ่ือการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  หรือเป็นการด าเนินการของส่วนราชการ   
โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาต  และได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน 

(๙) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่าน 
การบ าบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

(๑๐) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี  ๒  ท้ายประกาศนี้  เว้นแต่   
 (ก) เป็นการกระท าของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือ 

การศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การเพาะพันธุ์   การเพาะเลี้ยง  หรือกิจการสวนสัตว์ 
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 (ข) เป็นการกระท าของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพ่ือการเพาะพันธุ์   การเพาะเลี้ยง  
หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๑๑) การทอดสมอเรือในแนวปะการัง 
(๑๒) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร  เรือสถานบริการ  หรือการเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล   

(Sea  Walker)  เว้นแต่ในบริเวณที่เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นเขตอนุญาต
ให้ประกอบกิจการดังกล่าวได้  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  โดยห้าม
ปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่ทะเล 

(๑๓) การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์  เจ็ตสกี  สกีน้ า  หรือเรือลากทุกชนิด  ยกเว้นในบริเวณที่เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้เป็นเขตอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมทางน้ าดังกล่าวได้ 

(๑๔) การเก็บ  ท าลาย  หรือกระท าด้วยประการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ 
ต่อปะการัง  ซากปะการัง  หินปะการัง  หรือกัลปังหา  เว้นแต่ 

 (ก) เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๗๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กรกฎาคม   ๒๕๖๓



 (ข) เป็นกิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   โดยต้อง
ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบ
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  ด้วย   

(๑๕) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการค้า  เว้นแต่ 
 (ก) เป็นการประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บั งคับ   และได้จดทะเบียน 

หรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อตามระเบียบปฏิบัติ  หรือหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และมาตรการที่กรมประมงก าหนด   
ทั้งนี้  เฉพาะตามจ านวนพื้นที่ที่ได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

 (ข) เป็นการด าเนินการของทางราชการเพ่ือการเผยแพร่และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้ง   
รวมทั้งการด าเนินการที่ต่อเนื่องของกรมประมง 

(๑๖) การกระท าใด ๆ  ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพ้ืนที่หาด  เว้นแต่   
 (ก) การด าเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือการฟ้ืนฟู

และรักษาสภาพตามธรรมชาติของหาด  การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ  หรือการท าทุ่น  
โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้   
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  ด้วย 

 (ข) การด าเนินการเพ่ือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ที่ได้ขออนุญาตจากทางราชการ  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  เพ่ือน าไป
ประกอบการขออนุญาต   

(๑๗) การกระท าใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพ
ชีวภาพ  หรือชีวกายภาพ  ในพ้ืนที่ชายหาด  สันทราย  สันดอน  หน้าผา  ปากน้ า  หรือป่าชายเลน   
เว้นแต่การกระท าของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่ง  ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๑๘) จัดสรรที่ดินเพ่ือประกอบอุตสาหกรรม  ยกเว้นในบริเวณที่มีการก าหนดเป็นเขตที่ดิน
ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

ข้อ ๙ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด  หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ าบัด 
น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ าสาธารณะ  โดยระบบและน้ าเสียที่บ าบัดแล้วต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
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ข้อ ๑๐ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกนิกวา่  ๕๐  เมตร  หรืออยู่หา่งจากแนวชายเกาะเกินกวา่  ๕๐  เมตร  
กรณีที่ เกาะนั้นไม่มีแนวชายฝั่งทะเล  และมีจ านวนห้องพักตั้งแต่   ๑๐  ห้อง  ถึง  ๒๙  ห้อง   
ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๑ ในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  
ก่อนการด าเนินโครงการหรือประกอบกิจการ  ให้จัดท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม   แล้วแต่กรณี   ต่อส านักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้   

(๑) การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 
เกินกว่า  ๕๐  เมตร  ซึ่งมีจ านวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าว
รวมกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ข) กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มจี านวนหอ้งพักตัง้แต ่ ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง  หรือหอ้งแถว  
ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง  ถึง  ๗๙  ห้อง  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกัน  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม   

 (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่มีเตียงส าหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง 

 (ง) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดิน  ที่มีจ านวนแปลงที่ดินตั้งแต่  ๓๐  แปลง  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่  
๑.๘  ไร ่ แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร ่

 (จ) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่   ๑๐๐  ตันกรอส  แต่ไม่ถึง   
๕๐๐  ตันกรอส  หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่  ๒๐  เมตร  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  เมตร  หรือมีพ้ืนที่รวมของ
ท่าเทียบเรือตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ฉ) ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬาที่สามารถรองรับเรือได้ตั้งแต่  ๕  ล า  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ล า  
หรือมีพื้นที่ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ช) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  ที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 
ร้อยละ  ๑๕  ถึงร้อยละ  ๒๕ 

 (ซ) สถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการก าจัดไม่เกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
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(๒) การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 
ไม่เกิน  ๕๐  เมตร  หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน  ๕๐  เมตร  กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 

 (ข) กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่   ๘๐  ห้องขึ้นไป  หรือห้องแถว  
ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่   ๘๐  ห้องขึ้นไป  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน 
หรือติดต่อกัน  ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่มีเตียงส าหรับ
ผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่  ๓๐  เตียงขึ้นไป 

 (ง) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง  ที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า
ร้อยละ  ๒๕  หรือบนพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า  ๘๐  เมตร 

 (จ) สถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการก าจัดเกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของอาคารหรือโครงการหรือกิจการ  ตามข้อ  ๑๑  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)   

และ  (จ)  เฉพาะท่าเทียบเรือประมง  เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เสนอต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี 

ข้อ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี   
ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค   
สาขาพัทยา  ผู้อ านวยการส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑๓  ผู้อ านวยการส านักบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่  ๒  ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่  ๕  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าส านักงาน
อัยการจังหวัด  ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด   
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวนหนึ่งคน  ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ  
การอุตสาหกรรม  หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  จ านวนห้าคน  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพ้ืนที่   ไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ   
โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี   เป็นเลขานุการ  และ 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   
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ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๑๓  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุม้ครองสิ่งแวดล้อม  และจัดท ารายงานผล

การติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
และพื้นที่ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งเสริม   รักษา  คุ้มครอง  ฟ้ืนฟู  และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ ในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  หากมีกฎหมายใดก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องใด 
ไว้โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ ากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ 
ในกฎหมายนั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด  ๆ   
ในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในประกาศ  
และข้อก าหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๗ การกระท า  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้   ถ้าได้รับอนุญาต 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต   
ในการนี้  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้
ก าหนดไว้ด้วย  โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญาตด าเนินการนั้นต่อไปภายหลัง 
สิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  ให้ยื่นค าขอต่ออายุหรือค าขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

ข้อ ๑๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าว  ให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๑๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ   ให้คงปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับ
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อนุญาตหรือที่ได้รับแจ้งไว้  แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการด าเนินการอื่นใด
หลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง  และอ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีตามประกาศนี้
ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรีขึ้นตามประกาศนี้   

ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  16  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

วราวุธ  ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
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บัญชี ๑ 
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   
 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผลเกษตรกรรม 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช 
(๕) การเก็บรักษาหรือล าเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืช 
 ในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า 
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก 
(๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล  
 เกษตรกรรม 

 
 
- 
- 
 

ได้ 
ได้ 

 
 

ได้ 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
ได้ 
 
- 
- 

๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ ซึ่งมิใช่สัตว์น้ า  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การฆ่าสัตว์ 
(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ มันสัตว์  
   หนังสัตว์ หรือสารที่สกัดจากไขสัตว์หรือกระดูกสัตว์ 
(๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว์ 
 หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ 
(๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่ เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร เช่น 
 ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น 

- 
- 
 
- 
 

ได้ 

- 
ได้ 
 

ได้ 
 
- 

ได้ 
- 
 
- 

 
- 

๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์น้ าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๒) การถนอมสัตว์น้ า โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง  
 หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
(๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจากสัตว์น้ า หนังหรือไขมัน  
 สัตว์น้ า 
(๕) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด หรือบด สัตว์น้ า 

 
 

ได้ 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 

ได้ 
 

ได้ 

 
 
- 
 
- 
 
- 

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช หรือผลไม้อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท าอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช หรือผลไม้ และ 
 บรรจุในภาชนะท่ีผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ 
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดยวิธีกวน ตากแห้ง ดอง 
    หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 
 

 
 

ได้ 

 
 

 
 
- - 

    
 ได้ - - 
    



 ๒ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๙ โรงงานประกอบกิจกรรมเก่ียวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว ได้ - - 
 (๔) การผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได้ - - 
 (๖) การปอกหัวพืช หรือท าหัวพืชให้เป็นเส้น แว่น หรือแท่ง       ได้ - - 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจากแป้งอย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้                         
 (๑) การท าขนมปัง หรือขนมเค้ก                ได้ ได้ - 
 (๒) การท าขนมปังกรอบ หรือขนมอบแห้ง      ได้ ได้ - 
 (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ด หรือชิ้น ได้ - - 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาล ซึ่งท าจากอ้อย บีช  
หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท าน้ าเชื่อม 
(๗) การท าน้ าตาลจากน้ าหวานของต้นมะพร้าว ต้นตาลโตนดหรือ 
  พืชอ่ืน ๆ ซึ่งมิใช่อ้อย 

 
 
 

ได้ 
ได้ 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 
- 
- 
 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับชา กาแฟ โกโก้ ช็อกโกแลต    
 หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟ หรือการท ากาแฟผง     - ได้ - 
 (๓) การท าโกโก้ผง หรือขนมจากโกโก้ ได้ - - 
 (๔) การท าช็อกโกแลต ช็อกโกแลตผง หรือขนมจากช็อกโกแลต       ได้ - - 
 (๕) การท าเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงจากพืชอ่ืน ๆ ได้ - - 
 (๖) การท ามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไม้อัดเม็ด   ได้ - - 
 (๗) การเชื่อมหรือแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ หรือการเคลือบ ได้ - - 
    ผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล 

(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว 
     หรือเมล็ดผลไม้ (Nuts) ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรือ
 ช็อกโกแลต 
(๑๐) การท าลูกกวาด หรือทอฟฟ่ี 
(๑๑) การท าไอศกรีม 

   
 ได้ 

 
 

ได้ 
ได้ 

- 
 
 
- 
- 

- 
 
 
- 
- 

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ    
 อาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๖) การท าน้ ามันสลัด ได้ - - 

 (๗) การบดหรือป่นเครื่องเทศ                      ได้ - - 
 (๘) การท าพริกป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง    ได้ - - 



 ๓ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการท าน้ าแข็ง หรือ ตัด ซอย บด 
หรือย่อยน้ าแข็ง 

- ได้ - 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าดื่ม เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์    
 น้ าอัดลม หรือน้ าแร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๑) การท าน้ าดื่ม                                    ได้ - - 
 (๒) การท าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์              - ได้ - 
 (๔) การท าน้ าแร่         ได้ ได้ - 

๒๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ ซึ่งมิใช่       
 เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๑) การท าผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ในบ้าน      ได้ - - 
 (๒) การท าถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใช่ถุงหรือกระสอบพลาสติก     ได้ - - 
 (๓) การท าผลิตภัณฑ์จากผ้าใบ                           ได้ - - 
 (๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ                   ได้ - - 

๒๔ โรงงานถักผ้า ผ้าลูกไม้  หรือเครื่องนุ่งห่มด้วยด้ายหรือเส้นใย ได้ - - 
 หรือฟอกย้อมสี หรือแต่งส าเร็จผ้า ผ้าลูกไม้ หรือเครื่องนุ่งห่ม             
 ที่ถักด้วยด้ายหรือเส้นใย    

๒๕ โรงงานผลิตเสื่อหรือพรมด้วยวิธีทอ สาน ถัก หรือผูกให้เป็นปุย ได้ - - 
 ซึ่งมิใช่เสื่อหรือพรมที่ท าด้วยยางหรือพลาสติกหรือพรมน้ ามัน    

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องแต่งกาย ซึ่งมิใช่รองเท้า        
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      

(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ  
     เนกไท หูกระต่าย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์  
     ขนสัตว์ หรือ วัสดุอื่น   
(๒) การท าหมวก                                

  
ได้ 
 
 

ได้ 

 
ได้ 
 
 

ได้ 

- 
 
 
- 

๓๓ โรงงานผลิตรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า ซึ่งมิได้ท าจากไม้ ได้ - - 
 ยางอบแข็ง ยางอัดเข้ารูป หรือพลาสติกอัดเข้ารูป    

๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรอืเครื่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย ฟาง     ได้ - - 
 อ้อ กก หรือผักตบชวา                        

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือไม้ก๊อก     
 อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๓) การแกะสลักไม้           ได้ - - 
 (๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้            - - ได้ 
 (๕) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ก๊อก                      

 
ได้ ได้ - 



 ๔ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๓๗ โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว  - - ได้ 
 ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง    
 ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ    
 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว    

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ 
(๑) การพิมพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม ท าปก  
 หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 
 

 
ได้ 
 

 
- 
 

๕๕ โรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปั้นดินเผา  
หรือเครื่องดินเผา และรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว   

ได้ - - 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   
    

  (๓) การผสมซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 หรือหลายอย่างเข้าด้วยกัน หรือการผสมซีเมนต์ ปูนขาว  
 หรือปูนปลาสเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
 เข้ากับวัสดุอื่น 

- 
 
 

- 
 
 

ได้ 
 
 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสม  
     ผลิตภัณฑ์ยิปซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

 
 
- 
 

 
 
- 
 

 
 

ได้ 
 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือหรือ ได้ - - 
 เครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า และรวมถึงส่วนประกอบ    
 หรืออุปกรณ์ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว                

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน  ได้ - - 
 หรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารที่ท าจากโลหะหรือโลหะ 

เป็นส่วนใหญ่และรวมถึงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องเรือน
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว    

   

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะส าหรับใช้ในการ     
 ก่อสร้าง หรือติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร ได้ ได้ - 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์โลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
 (๑) การท าภาชนะบรรจุ  ได้ - - 
 (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ   - ได้ - 
 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป - ได้ - 



 ๕ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๖๕ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์     ได้ - - 
 เครื่องกังหัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องยนต์           
 หรือเครื่องกังหันดังกล่าว    

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องค านวณ  
เครื่องท าบัญชี เครื่องจักรส าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรส าหรับ 
ใช้ในเครื่องการค านวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล็อก หรือเครื่อง 
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูลที่เก่ียวข้องกัน หรืออุปกรณ์   
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic  
Data Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวมราคา
ของขาย (Cash Registers) เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่ง
ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดส าเนาซึ่งมิใช่เครื่องอัด
ส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ 
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

ได้ - 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

๗๐ 
 

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า  
เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ 
เครื่องโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบตู้เย็น 
เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก ซักแห้งหรือรีดผ้า 
เครื่องเย็บ เครื่องส่งก าลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน 
รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม. 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบส าหรับใช้ในการ 
อุตสาหกรรมหรือส าหรับใช้ในบ้านแต่ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ใช้ 
พลังงานไฟฟ้า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ 
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

ได้ - 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๑ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักร  
หรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๗๐  เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า  
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงแรงไฟฟ้า  
เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้ส าหรับแผงไฟฟ้า  
เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า  
เครื่องส าหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  

ได้ - 
 
 
 

- 
 
 
 

๗๒ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรับวิทยุ  
เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป  
เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป เครื่องเล่น 
หรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดิทัศน์) แผ่นเสียง เทปแม่เหล็ก 

ได้ - 
 
 
 

- 
 
 
 



 ๖ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

 ที่ได้บันทึกเสียงแล้ว เครื่องโทรศัพท์หรือโทรเลขชนิดมีสาย 
หรือไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน า
ชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi - Conductor or Related Sensitive 
Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable 
Electronic Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด 
เรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่องหรือหลอด 
เอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้กับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเรืออย่างใดอย่างหนึ่ง    
 หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้      
 (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอู่ต่อเรือ  

 นอกจากเรือยาง 
ได้ - - 

 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษส าหรับเรือหรือเครื่องยนต์เรือ                ได้ - - 
๗๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ      

 หรือจักรยานสองล้ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ ได้ - - 
     จักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ    
 (๒) การท าชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์ส าหรับจักรยานยนต์       ได้ - - 
      จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ                   

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้   

   

 (๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมือ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
    ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับ   
    ควบคุม     

ได้ 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

๘๓ โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นส่วน 
ของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา     

ได้ - - 



 ๗ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก 
หรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้     
(๑) การท าเครื่องประดับโดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองค า ทองขาว 
    เงิน นาก หรืออัญมณี  
(๒) การท าเครื่องใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง 
   หรือโลหะท่ีมีค่า    
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี    
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่ืน ๆ  
(๕) การท าดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
   หรือเหรียญอ่ืน ๆ  

 
 

ได้ 
 

ได้ 
 

ได้ 
- 
- 

 
 
- 
 

ได้ 
 

ได้ 
ได้ 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
ได้ 

๘๕ โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นส่วนหรือ ได้ - - 
 อุปกรณ์ของเครื่องดนตรีดังกล่าว        

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเครื่องเล่น เครื่องมือ หรือเครื่องใช้    
 ที่มิได้ระบุไว้ในล าดับอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง     
 ดังต่อไปนี้    
 (๑) การท าเครื่องเล่น       ได้ - - 
 (๒) การท าเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ  ได้ - - 
 (๓) การท าเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครื่องประดับ 

 ส าหรับการแสดง 
ได้ - - 

 (๔) การท าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป กระดุม ไม้กวาด 
 แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือไฟฟ้า กล้องสูบยาหรือกล้อง
 บุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก 
(๕) การท าป้าย ตรา หรือเครื่องหมาย ป้ายติดของหรือเครื่องโฆษณา 
 สินค้า ตราโลหะหรือยาง แม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 
(๖) การท าแหคลุมผม ช้องผม หรือผมปลอม      

ได้ 
 
 

ได้ 
 

ได้ 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสุทธิ์ หรือจ าหน่ายน้ า    - - ได้ 
 ไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม        

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้     

   

 (๑) การบรรจุสินค้าท่ัวไป ได้ - - 
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได้ - - 
๙๓ โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนัง ได้ - - 
๙๔ 

 
โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในบ้าน 
หรือใช้ประจ าตัว                        

ได้ - - 



 ๘ 

ล าดับที ่
ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๑ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๒ 

โรงงาน
จ าพวก 
ที่ ๓ 

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์    
 รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ     
 ยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ      
     ของยานดังกล่าว 
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ  
   หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
(๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์       

   
 - - ได้ 

ได้  - - 
  

 - - ได้ 

 (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์              ได้ - - 
๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ท าด้วย ได้ - - 

 เพชร พลอย ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี        
๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่ีมิได้ระบุการซ่อมไว้ในล าดับใด ได้ - - 
๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด หรือย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม ได้ - - 

 พรม หรือขนสัตว์            
๑๐๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการตบแต่งหรือเปลี่ยนแปลง  

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
โดยไม่มีการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้    
(๓) การลงรักหรือการประดับตบแต่งด้วยแก้ว  กระจก มุก ทอง 
  หรืออัญมณี    

 
 
 

ได้ 
 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 
 

 



บัญชี ๒  
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
เรื่อง  ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    
ล าดับที่ รายชื่อ ก าหนดขนาด  

Acanthuridae  
๑ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Acanthurus ความยาวไม่เกิน ๒๐ ซม.  
๒ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Ctenochaetus    
๓ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Naso ความยาวไม่เกิน ๒๐ ซม.  
๔ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Paracanthurus    
๕ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Zebrasoma    

Antennariidae  
๖ ปลากบในวงศ์  Antennariidae     

Apogonidae  
๗ ปลาอมไข่ในวงศ์ Apogonidae     

Aulostomidae   
๘ ปลาปากแตรในสกุล Aulostomus     

Balistidae  
๙ ปลาวัวในสกุล Balistapus    

๑๐ ปลาวัวในสกุล Balistoides    
๑๑ ปลาวัวในสกุล Melichthys    
๑๒ ปลาวัวในสกุล Odonus    
๑๓ ปลาวัวในสกุล  Pseudobalistes    
๑๔ ปลาวัวในสกุล Rhinecanthus    
๑๕ ปลาวัวในสกุล Sufflamen     

Blenniidae  
๑๖ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Alticus    
๑๗ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Andamia 

ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Aspidontus 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Atrosalarias 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Blenniella 

  
  
  
  

 
๑๘  
๑๙ 
๒๐ 

 
 

๒๑ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Cirripectes    
๒๒ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Ecsenius    
๒๓ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล  Entomacrodus    
๒๔ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล  Exallias    



๒ 

ล าดับที่ รายชื่อ ก าหนดขนาด  
๒๕ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Istiblennius    
๒๖ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Laiphognathus    
๒๗ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Meiacanthus    
๒๘ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Plagiotremus    
๒๙ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Salarias    

Carcharhinidae  
๓๐ ปลาฉลามในวงศ์ Carcharhinidae  ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม.  

Centriscidae  
๓๑ ปลาข้างใสในวงศ์ Centriscidae    

Chaetodontidae  
๓๒ ปลาผีเสื้อและปลาโนรีในวงศ์ Chaetodontidae    

Cirrhitidae  
๓๓ ปลาเหยี่ยวในวงศ์ Cirrhitidae    

Gobiidae  
๓๔ ปลาบู่กุ้งในสกุล Amblyeleotris    
๓๕ ปลาบู่ในสกุล Amblygobius    
๓๖ ปลาบู่ในสกุล Asteropteryx    
๓๗ ปลาบู่ในสกุล Bathygobius    
๓๘ ปลาบู่ในสกุล Callogobius    
๓๙ ปลาบู่กุ้งในสกุล Cryptocentrus    
๔๐ ปลาบู่กุ้งในสกุล Ctenogobiops    
๔๑ ปลาบู่จิ๋วในสกุล Eviota    
๔๒ ปลาบู่ในสกุล Exyrias    
๔๓ ปลาบู่ในสกุล Gnatholepis    
๔๔ ปลาบู่ปะการังในสกุล Gobiodon   

  
  

 
๔๕ 
๔๖ 

ปลาบู่ในสกุล  Istigobius 
ปลาบู่มหิดลในสกุล Mahidolia 
ปลาบู่กุ้งในสกุล Myersina 

 
 

๔๗    
๔๘ ปลาบู่จิ๋วในสกุล Priolepis    
๔๙ ปลาบู่กุ้งในสกุล Stonogobiops    
๕๐ ปลาบู่จิ๋วในสกุล  Trimma    
๕๑ ปลาบู่ทรายในสกุล Valenciennea    
๕๒ ปลาบู่กุ้งในสกุล Vanderhorstia    

Holocentridae  
๕๓ ปลาข้าวเม่าน้ าลึกในวงศ์ Holocentridae    

Labridae  
๕๔ ปลานกขุนทองในวงศ์ Labridae    



๓ 

ล าดับที่ รายชื่อ ก าหนดขนาด  
๕๕ ปลาจรวดทรายในสกุล Hoplolatilus    
๕๖ ปลาจรวดทรายในสกุล Malacanthus    

Microdesmidae  
๕๗ ปลาบู่ลูกดอกในสกุล Nemateleotris    
๕๘ ปลาบู่ลูกดอกในสกุล Parioglossus    
๕๙ ปลาบู่ลูกดอกในสกุล Ptereleotris    

Monacanthidae  
๖๐ ปลาวัวในสกุล Amanses    
๖๑ ปลาวัวในสกุล Cantherhines    
๖๒ ปลาวัวในสกุล Oxymonacanthus    
๖๓ ปลาวัวในสกุล Paraluteres    
๖๔ ปลาวัวในสกุล Pervagore    

Muraenidae  
๖๕ ปลาไหลในวงศ์ Muraenidae    

Ostraciidae  
๖๖ ปลาปักเป้ากล่องในสกุล Ostracion    

Pempheridae  
๖๗ ปลากระดี่ทะเลในวงศ์ Pempheridae    

Pinguipedidae (Mugiloididae)  
๖๘ ปลาตาแหงนในสกุล Parapercis    

Plesiopidae  
๖๙ ปลาครีบยาวในวงศ์  Plesiopidae    

Pomacanthidae  
๗๐ ปลาสินสมุทรในวงศ์  Pomacanthidae    

Pomacentridae  
๗๑ ปลาสลิดหินและปลาการ์ตูนในวงศ์ Pomacentridae    

Pseudochromidae  
๗๒ ปลาไหลทรายในสกุล Blennodesmus    
๗๓ ปลาไหลทรายในสกุล Congrogadus    
๗๔ ปลาหลังจุดในสกุล  Pseudochromis    
๗๕ ปลาหลังจุดในสกุล  Pseudoplesiops    

Rhinobatidae  
๗๖ ปลาโรนินและปลาโรนันในวงศ์ Rhinobatidae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม.  

Scaridae  
๗๗ ปลานกแก้วในวงศ์ Scaridae  ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม.  

    



๔ 

ล าดับที่ รายชื่อ ก าหนดขนาด  
Scorpaenidae  

๗๘ ปลาสิงโตและปลาหินในวงศ์ Scorpaenidae    
Serranidae  

๗๙ ปลากะรังจิ๋วในสกุล  Liopropoma    
๘๐ ปลากะรังจิ๋วในสกุล  Pseudanthias    
๘๑ ปลากะรังเมือกในสกุล Diploprion     
๘๒ ปลากะรังเมือกในสกุล Grammistes     
๘๓ ปลากะรังเมือกในสกุล Grammistops    
๘๔ ปลากะรังเมือกในสกุล Pogonoperca    

Siganidae  
๘๕ ปลาสลิดทะเลเหลืองจุดฟ้า (Siganus corallinus)     
๘๖ ปลาสลิดทะเลโฉมงาม (Siganus magnificus)    
๘๗ ปลาสลิดทะเลเหลือง (Siganus puelloides)    

Solenostomidae  
๘๘ ปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจทุกชนิดในวงศ์ Solenostomidae    

Stegostomidae  
๘๙ ปลาฉลามลายเสือดาว (Stegostoma fasciatum)    

Syngnathidae  
๙๐ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Bhanotia    
๙๑ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Choeroichthys    
๙๒ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Corythoichthys    
๙๓ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล  Doryrhamphus    
๙๔ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Dunckerocampus    
๙๕ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Halicampus    
๙๖ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Phoxocampus    
๙๗ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Trachyrhamphus    

Tetraodontidae  
๙๘ ปลาปักเป้าในสกุล Arothron    
๙๙ ปลาปักเป้าในสกุล Canthigaster    

Tripterygiidae  
๑๐๐ ปลาสามครีบในวงศ์ Tripterygiidae    

Zanclidae  
๑๐๑ ปลาผีเสื้อเทวรูป (Zanclus cornutus)    

 



 

 

ข้อก ำหนดท้ำยประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก ำหนดเขตพ้ืนที่และมำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณพ้ืนที่อ ำเภอบำงละมุง และอ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   
 
ข้อ ๑  ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรที่จะต้องด ำเนินกำรก่อนกำรก่อสร้ำง 
 (ก) พิจำรณำออกแบบให้มีอัตรำส่วนของพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดิน 

ส ำหรับกำรก่อสร้ำงใหม่ในพ้ืนที่ใหม่ท่ียังไม่เคยมีกำรใช้ประโยชน์ และร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดิน
ส ำหรับกำรก่อสร้ำงใหม่ในพ้ืนที่เดิมท่ีเคยมีกำรใช้ประโยชน์ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ 
กรกฎำคม ๒๕๕๐ เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรเชิงนโยบำยด้ำนกำรจัดกำรพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง 
อย่ำงยั่งยืน 

 (ข) พิจำรณำออกแบบและวำงผังอำคำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม 
บริเวณพ้ืนที่และโดยรอบ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

(๒) มำตรกำรระหว่ำงกำรก่อสร้ำง 
 (ก) ด้ำนคุณภำพน้ ำและกำรระบำยน้ ำ 
  ๑) จัดให้มีระบบระบำยน้ ำ โดยจัดท ำรำงระบำยน้ ำ (Gutter) และบ่อ

ตกตะกอนดินขนำดเพียงพอที่จะรองรับน้ ำฝนในพ้ืนที่ก่อนระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ 
หรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และดูแล บ ำรุงรักษำ และขุดลอกตะกอนดิน เพ่ือให้ระบบระบำยน้ ำ 
อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

  ๒) จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีจ ำนวนห้องส้วมอย่ำงน้อย 
คนงำน ๒๐ คนต่อ ๑ ห้อง 

  ๓) จัดให้มีกำรบ ำบัดน้ ำเสียจำกห้องส้วมและน้ ำใช้ในพ้ืนที่ก่อสร้ำง  
โดยอำจจัดเป็นบ่อเกรอะ-บ่อซึม และเม่ือกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ต้องจัดกำรบ่อเกรอะ-บ่อซึมดังกล่ำว
ให้ถูกสุขลักษณะ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีภำชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนำดที่เหมำะสม และจ ำนวน

เพียงพอเพ่ือรองรับขยะมูลฝอยจำกคนงำนและควบคุมให้คนงำนทิ้งขยะมูลฝอยในภำชนะรองรับ 
ที่จัดเตรียมไว้อย่ำงเคร่งครัด และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ 
ไปก ำจัดยังสถำนที่ก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 

  ๒) เศษวัสดุจำกกำรก่อสร้ำงต้องแยกเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นท่ี
ที่เหมำะสม และจัดให้มีระบบคัดแยกและน ำกลับมำใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็ก
และถุงปูนซีเมนต์ เป็นต้น และหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จต้องจัดกำรเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้ำงออกจำก
บริเวณพ้ืนที่ไปก ำจัดให้เรียบร้อย โดยไม่น ำเศษวัสดุก่อสร้ำงไปทิ้งในพ้ืนที่สำธำรณะหรือสถำนที่ 
ที่อำจส่งผลกระทบต่อผู้พักอำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

 
 



๒ 
 

 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
  ๑) กรณีท่ีมีกำรเปิดหน้ำดินหรือกำรปรับหน้ำดิน ต้องมีกำรบดอัดชั้นดิน 

ให้แน่น โดยมีควำมรำบเรียบและสม่ ำเสมอ เพื่อป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดินโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน 
  ๒) ต้องมีกำรเก็บกวำดท ำควำมสะอำดพ้ืนที่จำกกำรร่วงหล่นของเศษหิน

และดิน 
  ๓) ติดป้ำยประกำศบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข

โทรศัพท์ หรือสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ของเจ้ำของโครงกำร เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
จำกผู้ที่อยู่ข้ำงเคียง 

 (ง) ด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
  ๑) ใช้ผ้ำใบก้ันรอบตัวอำคำร โดยยึดติดกับนั่งร้ำนรอบอำคำร 

ผ้ำใบและนั่งร้ำนต้องมีควำมสูงเท่ำกับควำมสูงของอำคำรขณะก่อสร้ำงตลอดแนวอำคำร  
และต้องรักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดกำรก่อสร้ำง เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้ำงร่วงหล่น
และลดควำมดังของเสียง  

  ๒) จัดให้มีปล่องชั่วครำวส ำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ำง และป้องกันฝุ่นละออง 
ที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงและกำรทิ้งเศษวัสดุต่ำง ๆ 

  ๓) ในกำรบรรทุกวัสดุก่อสร้ำง ต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมท้ำยรถให้มิดชิด  
เพ่ือป้องกันกำรปลิวฟุ้งหรือร่วงหล่นของวัสดุ และก ำหนดน้ ำหนักและควำมเร็วของรถบรรทุก 
ที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก 

  ๔) ท ำกำรฉีดพรมน้ ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและกองวัสดุพวกหินและทรำย 
เพ่ือลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองอย่ำงน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

  ๕) บริเวณปำกทำงเข้ำ - ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลำ โดยเปิดเฉพำะ 
เมื่อมีรถเข้ำ - ออก และต้องรักษำพ้ืนผิวให้สะอำดปรำศจำกเศษหิน ดิน ทรำย หรือฝุ่น ตกค้ำง 
จนกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  

  ๖) ก ำหนดช่วงเวลำกำรก่อสร้ำงที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลำ  
๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ นำฬิกำ เท่ำนั้น แต่หำกมีกิจกรรมกำรก่อสร้ำงที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลำดังกล่ำว  
ต้องแจ้งผู้ที่อยู่ข้ำงเคียงให้ทรำบล่วงหน้ำ 

  ๗) ตรวจสอบและบ ำรุงเครื่องจกัรที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ 
เพ่ือลดกำรเกิดเขม่ำ ควันด ำ และเสียงดัง ตลอดจนเลือกใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ชนิดที่มีเสียงเบำ และวำงผังเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังให้ห่ำงไกลจำกอำคำรที่พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียง 

 (จ) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) รถบรรทุกที่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงจะต้องไม่บรรทุกน้ ำหนักเกินพิกัด 

ทีก่ฎหมำยก ำหนด 
  ๒) ไม่ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงในชั่วโมงเร่งด่วน เพ่ือป้องกันควำมแออัด 

ของกำรจรำจร และไม่ให้มีกำรจอดรถเพ่ือขนส่งวัสดุก่อสร้ำงบนถนนที่จะท ำให้เกิดกำรกีดขวำง
กำรจรำจรได้  ทั้งนี้ ควรจัดให้มีพ้ืนที่จอดรถส ำหรับขนส่งวัสดุก่อสร้ำงภำยในพ้ืนที่โครงกำร 

  ๓) จัดระบบกำรจรำจรภำยในพ้ืนที่ก่อสร้ำงและบริเวณทำงเข้ำ - ออก  
ให้มีควำมสะดวกและปลอดภัย โดยติดตั้งป้ำยสัญญำณหรือจัดให้มีพนักงำนอ ำนวยควำมสะดวก 
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 (ฉ) ด้ำนอัคคีภัย 
  จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่ำงเพียงพอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิด 

เหตุเพลิงไหม้ และมีกำรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 (ช) ด้ำนสังคม 
  ๑) ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงควบคุมคนงำนไม่ให้ก่อเหตุร ำคำญ 

แก่ประชำชนหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยออกกฎระเบียบควบคุมอย่ำงเคร่งครัด  
พร้อมก ำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน 

  ๒) ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณด้ำนหน้ำพื้นที่บ้ำนพักคนงำน  
โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ชื่อผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 
เพ่ือให้ผู้พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่บ้ำนพักคนงำนได้รับทรำบข้อมูล และสำมำรถติดต่อกับผู้รับจ้ำง
ก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำนได้โดยตรง ในกรณีได้รับควำมเดือดร้อนจำกบ้ำนพักคนงำน 

  ๓) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยพ้ืนที่โครงกำรตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 (ซ) ด้ำนสุนทรียภำพและทัศนียภำพ 
  ๑) ก ำกับดูแลกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมรูปแบบลักษณะอำคำร 

และแบบภูมิสถำปัตย์ที่ออกแบบไว้ ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและจัดกำรเศษวัสดุ 
จำกกำรก่อสร้ำงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  ๒) จัดท ำรั้วหรือก ำแพงล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง โดยใช้รั้วหรือก ำแพง
ทีม่ีควำมสูงอย่ำงน้อย ๒ เมตร 

 (ฌ) ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
  ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง และเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน  

(๓) มำตรกำรในระหว่ำงประกอบกิจกำร 
 (ก) ด้ำนคุณภำพน้ ำและกำรระบำยน้ ำ 
  ๑) กรณีไม่อยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ก) จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียที่สำมำรถรองรับน้ ำเสียได้เพียงพอ  

และต้องมีประสิทธิภำพกำรบ ำบัดน้ ำเสีย โดยคุณภำพน้ ำทิ้งต้องได้ตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด
และมีวิศวกรรับรอง 

   ข) จัดให้มีบ่อพักน้ ำท้ิงที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ 

  ๒) กรณีอยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ก) กำรน ำน้ ำเสียเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน  

ต้องได้รับเอกสำรรับรองจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนเจ้ำของระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม 
   ข) จัดให้มีบ่อดักไขมันที่มีประสิทธิภำพก่อนระบำยเข้ำสู่ระบบบ ำบัด 

น้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
   ค) จัดให้มีกำรสูบตะกอนจำกบ่อดักไขมันไปก ำจัดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

และน ำไปก ำจัดโดยวิธีกำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
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  ๓) จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำระบบระบำยน้ ำ เช่น ตะแกรงดักขยะ ท่อระบำยน้ ำ 
และบ่อหน่วงน้ ำ รวมทั้งเครื่องสูบน้ ำและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีมำตรกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอย 

ของโครงกำร เช่น กำรอบรมหรือประชำสัมพันธ์  
  ๒) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สำมำรถป้องกันกลิ่น 

และแมลงรบกวน โดยมีขนำดที่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยของโครงกำรได้ไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน  
และมีกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย กำรขนถ่ำย และกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขำภิบำล ทั้งนี้  
ต้องประสำนงำนกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถเก็บขยะมูลฝอย 
ได้อย่ำงสม่ ำเสมอไม่มีกำรตกค้ำง 

  ๓) จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยเปียก อย่ำงน้อย 
สัปดำห์ละ ๑ ครั้ง โดยน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยต้องผ่ำนระบบบ ำบัด 
น้ ำเสียตำมมำตรกำร (๓) (ก) 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
จัดให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน โดยเฉพำะบริเวณแนวเขตที่ดิน 

เพ่ือช่วยยึดหน้ำดิน 
 (ง) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) จัดให้มีที่จอดรถอย่ำงเพียงพออย่ำงน้อยตำมกฎกระทรวงออกตำมควำม

ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
  ๒) ติดตั้งป้ำยชื่อโครงกำรและป้ำยทำงเข้ำ-ออก พร้อมไฟฟ้ำส่องสว่ำง  

ให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลำกลำงคืน และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยจัดกำรจรำจรและจัดระเบียบ
กำรจอดรถ เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบไม่กีดขวำงกำรจรำจร 

 (จ) ด้ำนอัคคีภัย 
  ๑) จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย บันได และช่องทำงหนีไฟ 

ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเป็นอย่ำงน้อย  
และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภำยในอำคำรเป็นประจ ำทุกปี 

  ๒) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรกรณีเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งแสดงรำยละเอียดวิธีกำร 
เข้ำดับเพลิงและกำรอพยพผู้พักอำศัยไปยังที่ปลอดภัย และจัดให้มีกำรติดตั้งแบบแปลนแผนผัง
ต ำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่ำง ๆ และป้ำยบอกต ำแหน่งที่ชัดเจนในแต่ละชั้นของอำคำร 

  ๓) ก ำหนดให้มีแผนและจัดซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
ข้อ ๒  ปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำเสียและน้ ำทิ้ง เฉพำะกรณีโครงกำร 

ทีม่ิได้อยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
 (ก) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โดยมีดัชนีที่ท ำกำร

ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria  ทั้งนี้ หำกมีระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียแยกแต่ละอำคำร ให้ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเข้ำและออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียแบบสุ่ม 
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 (ข) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำหลังผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียแล้ว โดยมีดัชน ี
ที่ท ำกำรตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease ไนเตรต และ Fecal Coliform Bacteria 
และในกำรเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้ ำหลังออกจำกระบบบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เก็บตัวอย่ำงที่บ่อพักสุดท้ำย
ก่อนระบำยออกสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ 

(๒) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำใช้ เฉพำะกรณีโครงกำรที่มิได้ใช้น้ ำประปำ 
ให้ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำใช้ โดยดัชนีที่ท ำกำรตรวจวัด คือ ควำมขุ่น pH TS SS TDS Total 
Hardness Free Chlorine และ Fecal Coliform Bacteria  

 
ข้อ ๓  จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อมเสนอส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ตำมแบบ ทสจ.ชบ. ๑ ทุก ๖ เดือน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ให้จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบมำตรกำรที่ก ำหนดและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตำมควำมเป็นจริง  
แสดงพร้อมภำพถ่ำยมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบ 
กำรพิจำรณำทุกข้อของมำตรกำร และจัดท ำกำรบันทึกผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 

(๒) ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงจุดเก็บตัวอย่ำง 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปภำพและแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพำรำมิเตอร์ในกำรตรวจวัด 
และมำตรฐำนเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดและมำตรฐำนในรูปแบบกรำฟ ตำรำง  
หรือลักษณะอ่ืน ๆ ที่สำมำรถแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงชัดเจน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข 

 
 หมายเหตุ  กำรก่อสร้ำงตำมข้อก ำหนดนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรดัดแปลงหรือกำรเปลี่ยน
กำรใช้อำคำรด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ทสจ.ชบ. ๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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