ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติทมี่ ีบทบัญญัตบิ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพืน้ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายถึง แนวที่นา้ํ ทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตควบคุมมลพิษตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดใหทองที่เมืองพัทยา
เปนเขตควบคุมมลพิษ เปนเขตพื้นที่ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในประกาศนี้ โดยกําหนดใหเปน ๒ บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ ๑ หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนแผนดินใหญและ
ใหมีความหมายรวมถึงเกาะลาน เกาะครก และเกาะสากดวย
บริเวณที่ ๒ หมายถึง พื้นที่ในบริเวณเมืองพัทยาในสวนที่เปนทะเล
ขอ ๓ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารใด ๆ ใหเปนอาคาร ดังตอไปนี้

๒
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด เวนแตในบริเวณพืน้ ที่
ฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) ใหมีโรงงานอุตสาหกรรมได
เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทหรือชนิด จําพวก และเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัญชี ๑
ทายประกาศ
(๒) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลวแตไมรวมถึงสถานที่ใชกาซและสถานทีจ่ ําหนายอาหารที่ใชกาซ เวนแตในบริเวณ
พื้นที่ฟากตะวันออกของทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท)
(๓) อาคารปศุสัตวเพื่อการคา เวนแตอาคารปศุสตั วเพือ่ การคาที่มีพนื้ ที่ทุกชั้น
ในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
อาคารปศุสัตวที่ไดรับยกเวนตามวรรคกอนตองมีระยะหางจากแนวชายฝง
ทะเลไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร และตองหางจากแหลงน้าํ สาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภค
ไมนอยกวา ๓๐ เมตร รวมทั้งตองมีบอกรองและบอบําบัดมูลสัตวและน้ําเสีย ตลอดจนตองมี
มาตรการควบคุมการปลอยทิ้งของเสียใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการดวย
(๔) สุสานและฌาปนสถาน เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิม
ในพื้นที่เดิมพรอมดวยระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงสิ่งกอสราง
และอาคารประกอบของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศนั้น
ขอ ๔ ภายใตขอบังคับขอ ๓ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ บริเวณที่ ๑ ที่วัดจากระดับ
น้ําทะเลปานกลางเขาไปในแผนดินเปนระยะ ๑๐๐ เมตร หามกอสรางอาคารหรือดัดแปลง
อาคารใด ๆ ใหเปนอาคารทีม่ ีความสูงเกิน ๑๔ เมตร ที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเล
นอยกวา ๒๐ เมตร และมีทวี่ างอันปราศจากสิ่งปกคลุมนอยกวารอยละ ๓๐ ของพื้นที่ดิน
ที่ขออนุญาตกอสรางนั้น
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร
ขอ ๕ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ หามผูใดบุกรุก แผวถาง หรือกอสรางอาคารหรือ
สิ่งกอสรางใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ปาตามกฎหมายวาดวยปาไม เวนแตเปนการกระทําของทาง
ราชการ
ขอ ๖ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ หามการกระทําหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) การทําเหมือง
(๒) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา
(๓) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง เวนแตในบริเวณ
ที่กําหนดใหเปนที่ดนิ ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการผังเมือง

๓
(๔) การถม ปดกั้น หรือปรับพื้นที่ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยน
ทิศทางหรือทําใหนา้ํ ในแหลงน้ํานัน้ ไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(๕) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการ
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแลว
(๖) การจับหรือครอบครอบปลาสวยงามตามบัญชี ๒ ทายประกาศ เพื่อการคา
เวนแต
(ก) การครอบครองของทางราชการเพือ่ การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการ
สวนสัตวสาธารณะ โดยตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงกอน
(ข) การครอบครองของทางภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครอง
และการจําหนาย ที่ไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
(๗) การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ การเดินทองเที่ยว
ใตทะเล (sea walker) การเลนเรือสกูตเตอร เรือลากรม และเจ็ตสกี ยกเวนในพื้นทีบ่ ริเวณที่
เมืองพัทยากําหนดใหเปนเขตอนุญาตใหใชเรือลากรมและเจ็ตสกีได
(๘) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทํา
ใด ๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง
ถูกทําลายหรือเสียหาย
การกระทําหรือประกอบกิจกรรมตามวรรคหนึ่งที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
อยูกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ ใหดาํ เนินการตอไปจนกวาจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๗ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือ
ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี ตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบตั ิที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ดังตอไปนี้
(๑) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ
ดังนี้ ใหจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(ก) โรงงานสงพลังงานไฟฟา (สถานีไฟฟายอย) หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา
(ข) โรงฆาสัตว
(ค) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดต่าํ กวา ๕๐๐ ตันกรอส
(ง) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มี

๔
ปริมาณในการกําจัดไมเกิน ๕๐ ตันตอวัน แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะ
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(จ) ฌาปนสถานสาธารณะ
(๒) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังนี้
ใหจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
(ก) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร
(ข) การกอสรางอาคาร หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ
ประเภทที่มีขนาดเกินกวาทีก่ ําหนดไวใน (๑) (ค) และ (ง)
การดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ ใหเปนอาคารตามที่กาํ หนดไวใน
(๑) และ (๒) ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๘ ใหผูมอี ํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การกระทําหรือการ
ประกอบกิจการใด ๆ ในเขตพื้นทีต่ ามขอ ๒ ปฏิบตั ิการใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟนฟู บํารุงรักษาและ
คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นทีต่ ามขอ ๒ ใหเมืองพัทยามีหนาที่จัดทําแผนงานภายใต
กระบวนการการมีสวนรวมของชุมชนในพืน้ ที่ และมีอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ตาม
แผนงานในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการพัฒนาคุมครองสิ่งแวดลอมพื้นที่ชายหาดในพืน้ ที่ตามขอ ๒
ใหมีสภาพสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนทางธรรมชาติที่สวยงามเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใหแกชุมชน
ในทองถิ่น
(๒) กําหนดการใชประโยชนของพื้นที่ในทะเลในพื้นทีต่ ามขอ ๒ บริเวณที่ ๒
เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติและความปลอดภัยตอการทองเที่ยวในพื้นที่ดังกลาว
ขอ ๑๐ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมเรื่องใดไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการทีไ่ มตา่ํ กวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือ
มีมาตรการทีด่ ีกวาในการคุม ครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น
ขอ ๑๑ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ที่กําหนดตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศ
นี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามประกาศนี้ แตหามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามทีก่ ําหนดในขอ ๓ และขอ ๔

บัญชี ๑
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ลําดับที่
๑
๒

๓

๔

๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตผลเกษตรกรรม เชน
การเพาะเชื้อเห็ด กลวยไม หรือถั่วงอก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การฆาสัตว
(๒) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากเนื้อสัตว มันสัตว
หนังสัตว หรือสารที่สกัดจากไขสัตว หรือกระดูกสัตว
(๓) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตว หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสัตว
(๔) การทําผลิตภัณฑจากไข เพื่อใชประกอบเปนอาหาร เชน
ไขเค็ม ไขเยี่ยวมา ไขผง ไขเหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตวน้ํา อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวน้ํา หนัง หรือไขมัน
สัตวน้ํา
(๒) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือบดสัตวน้ํา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือผลไมอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดืม่ จากผัก พืช หรือผลไม และ
บรรจุในภาชนะที่ผนึก และอากาศเขาไมได
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม โดยวิธีกวน ตากแหง ดอง
หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลัน หรือเหือดแหง
โรงงานประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืชอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสี ฝด หรือขัดขาว
(๒) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๓) การปอกหัวพืช หรือทําหัวพืชใหเปนเสน แวน หรือแทง

ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวก
๑
๒
๓
ได

ได
ได
ได
ได

ได
ได

ได
ได

ได
ได
ได

-๒ลําดับที่
๖

๗

๘

๙

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปงอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก
(๒) การทําขนมปงกรอบ หรือขนมอบแหง
(๓) การทําผลิตภัณฑอาหารจากแปง เปนเสน เม็ดหรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําตาล ซึ่งทําจากออย บีช
หญาหวาน หรือพืชอื่นที่ใหความหวานอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําเชื่อม
(๒) การทําน้ําตาลจากน้ําหวานของตนมะพราว ตนตาลโตนด
หรือพืชอื่น ๆ ซึ่งมิใชออย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ ชา กาแฟ โกโก ช็อกโกเลต
หรือขนมหวาน อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือการทํากาแฟผง
(๒) การทําโกโก หรือขนมจากโกโก
(๓) การทําช็อกโกเลต หรือขนมจากช็อกโกเลต
(๔) การทําเก็กฮวยผง ขิงผง หรือเครือ่ งดื่มชนิดผงจากพืชอื่น ๆ
(๕) การทํามะขามอัดเม็ด มะนาวอัดเม็ด หรือผลไมอัดเม็ด
(๖) การเชื่อมหรือแชอิ่มผลไม หรือเปลือกผลไม หรือการเคลือบ
ผลไม หรือเปลือกผลไมดวยน้ําตาล
(๗) การอบหรือคั่วถั่ว หรือเมล็ดผลไม (Nuts) หรือการเคลือบถั่ว
หรือเมล็ดผลไม (Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก
หรือช็อกโกเลต
(๘) การทําลูกกวาด หรือทอฟฟ
(๙) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือเครื่องประกอบ
อาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ํามันสลัด
(๒) การบดหรือปนเครื่องเทศ
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๓) การทําพริกปน พริกไทยปน หรือเครือ่ งแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง หรือ ตัด ซอย บด
หรือยอยน้ําแข็ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ําดื่ม เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ําอัดลม หรือน้ําแร อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําน้ําดื่ม
(๒) การทําเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล
(๓) การทําน้ําแร
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งมิใช
เครื่องนุงหม อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑจากสิ่งทอ เปนเครื่องใชในบาน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบ ซึ่งมิใชถุงหรือกระสอบพลาสติก
(๓) การทําผลิตภัณฑจากผาใบ
(๔) การตบแตงหรือเย็บปกถักรอยสิง่ ทอ
โรงงานถักผา ผาลูกไม หรือเครื่องนุง หมดวยดายหรือเสนใย
หรือฟอกยอมสี หรือแตงสําเร็จ ผา ผาลูกไม หรือเครือ่ งนุงหม
ที่ถักดวยดายหรือเสนใย
โรงงานผลิตเสือ่ หรือพรมดวยวิธี ทอ สาน ถัก หรือผูกใหเปนปุย
ซึ่งมิใชเสื่อ หรือพรมที่ทําดวยยางหรือพลาสติก หรือพรมน้าํ มัน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ซึ่งมิใชรองเทา
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุงหม เข็มขัด ผาเช็ดหนา ผาพันคอ
เนคไท หูกระตาย ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเทาจากผาหนังสัตว
ขนสัตว หรือวัสดุอื่น
(๒) การทําหมวก
โรงงานผลิตรองเทา หรือชิ้นสวนของรองเทา ซึ่งมิไดทําจากไม
ยางอบแข็ง ยางอัดเขารูป หรือพลาสติกอัดเขารูป
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุ หรือเครื่องใชจากไมไผ หวาย ฟาง
ออ กก หรือผักตบชวา
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากไม หรือไมกอ ก
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การแกะสลักไม
(๒) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม
(๓) การทําผลิตภัณฑจากไมกอก
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแตงภายในอาคารจากไม แกว
ยาง หรือโลหะอื่น ซึ่งมิใชเครื่องเรือน หรือเครื่องตบแตง
ภายในอาคารจากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร
การเย็บเลมทําปก หรือตบแตงสิ่งพิมพ
โรงงานผลิตภัณฑเครื่องกระเบื้องเคลือบ เครื่องปนดินเผา และ
รวมถึงการเตรียมวัสดุเพื่อการดังกลาว
โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องมือ หรือ
เครื่องใชที่ทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลา และรวมถึงสวนประกอบ
หรืออุปกรณของเครื่องมือหรือเครื่องใชดังกลาว
โรงงานผลิต ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแตงภายในอาคารที่ทําจากโลหะ หรือโลหะเปนสวนใหญ
และรวมถึงสวนประกอบ หรืออุปกรณของเครื่องเรือน หรือ
เครื่องตบแตงดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะสําหรับใชในการ
กอสราง หรือติดตั้งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การนําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางสะพาน ประตูน้ํา
ถังน้ํา หรือปลองไฟ
(๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการกอสรางอาคาร
(๓) การนําสวนประกอบสําหรับใชในการตอเรือ
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๒๕

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ
(๓) การกลึง เจาะ ควาน กัด ไส เจียน หรือเชือ่ มโลหะทั่วไป
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องยนต
เครื่องกังหัน และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของเครื่องยนต
หรือเครือ่ งกังหันดังกลาว
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องคํานวณ
เครื่องทําบัญชี เครื่องจักรสําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับ
ใชในเครื่องการคํานวณชนิดดิจิตัล หรือชนิดอนาลอก หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส สําหรับปฏิบัติกับขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ
(Digital or Analog Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่องรวม ราคาของขาย
(Cash Registers) เครื่องพิมพดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช เครื่องชัง่ ที่ใชใน
หองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอัดสําเนาดวย การถายภาพ และรวมถึง
สวนประกอบหรืออุปกรณของผลิตภัณฑดังกลาว

๒๖

๒๗

๒๘

โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องสูบน้ํา
เครื่องอัดอากาศหรือกาซ เครื่องเปาลม เครื่องปรับหรือถายเท
อากาศ เครื่องโปรยน้ําดับไฟ ตูเย็นหรือเครือ่ งประกอบตูเย็น
เครื่องขายสินคาอัตโนมัติ เครื่องลาง ซัก ซักแหง หรือรีดผา
เครื่องเย็บ เครื่องสงกําลังกล เครื่องยก ปนจั่น ลิฟต บันไดเลื่อน
รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับใชในการอุตสาหกรรม
รถยกชอนของ (Stackers) เตาไฟ หรือเตาอบสําหรับใชในการ
อุตสาหกรรม หรือสําหรับใชในบาน แตผลิตภัณฑนั้นตองไมใช
พลังงานไฟฟา และรวมถึงสวนประกอบหรืออุปกรณของ
ผลิตภัณฑดังกลาว
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ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครื่องจักร หรือ
ผลิตภัณฑที่ระบุไวในลําดับที่ ๒๘ เฉพาะที่ใชไฟฟาเครื่องยนต
ไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา หมอแปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรือ
บังคับไฟฟา เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟา
เครื่องสง หรือจําหนายไฟฟา เครื่องสําหรับใชบังคับไฟฟา หรือ
เครื่องเชื่อมไฟฟา
โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซมเครือ่ งรับวิทยุ เครือ่ ง
รับโทรทัศน เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง เครื่องเลน
แผนเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่องบันทึกเสียงดวยเทป
เครื่องเลนหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทัศน) แผนเสียง เทป
แมเหล็กที่ไดบันทึกเสียงแลว เครื่องโทรศัพท หรือโทรเลขชนิด
มีสาย หรือไมมสี าย เครื่องสงวิทยุ เครื่องสงโทรทัศน เครื่องรับสง
สัญญาณหรือจับสัญญาณ เครื่องเรดาร ผลิตภัณฑที่เปนตัว
กึ่งนําหรือตัวกึง่ นําชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-Conductor or
Related Sensitive Semi - Conductor Devices) คาปาซิเตอร
หรือคอนเดนเซอรอิเล็กทรอนิกสชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได
(Fixed or Variable Electronic Capacitors or Condensers)
เครื่องหรือหลอดเรดิโอกราฟ เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิตอุปกรณหรือ
ชิ้นสวนสําหรับใชกับเครื่องอิเล็กทรอนิกสดงั กลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือในอูตอเรือ นอกจาก
เรือยาง
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษสําหรับเรือหรือเครือ่ งยนตเรือ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต จักรยานสามลอ
หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การสราง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
จักรยานยนต จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ
(๒) การทําชิ้นสวนพิเศษ หรืออุปกรณสําหรับจักรยานยนต
จักรยานสามลอ หรือจักรยานสองลอ

ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวก
๑
๒
๓

ได

ได

ได
ได

ได
ได

-๗ลําดับที่
๓๓

๓๔
๓๕

๓๖
๓๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครือ่ งใช หรืออุปกรณ
วิทยาศาสตร หรือการแพทย เชน การทํา ดัดแปลง หรือซอมแซม
เครื่องมือ หรืออุปกรณวิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณ
ที่ใชในการ ชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานผลิตหรือประกอบนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือชิ้นสวน
ของนาฬิกา หรือเครื่องวัดเวลา
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ เพชร พลอย ทอง เงิน นาก
หรืออัญมณี อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใชเพชร พลอย ไขมุก ทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรือกะไหลทอง
หรือโลหะที่มีคา
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ
(๕) การทําดวงตรา หรือเหรียญตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือเหรียญอื่น ๆ
โรงงานผลิตหรือประกอบเครื่องดนตรี และรวมถึงชิ้นสวนหรือ
อุปกรณของเครื่องดนตรีดังกลาว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องเลน เครื่องมือ หรือเครื่อง
ใชที่มิไดระบุไวในลําดับอื่น อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
ดังตอไปนี้
(๑) การทําเครื่องเลน
(๒) การทําเครื่องเขียนหรือเครื่องวาดภาพ
(๓) การทําเครื่องเพชรหรือพลอย หรือเครือ่ งประดับสําหรับการ
แสดง
(๔) การทํารม ไมถือ ขนนก ดอกไมเทียม ซิป กระดุม ไมกวาด
แปรง ตะเกียง โปะตะเกียงหรือไฟฟา กลองยาสูบหรือกลอง
บุหรี่ หรือไฟแช็ก

ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวก
๑
๒
๓

ได
ได

ได
ได

ได

ได

ได
ได
ได

ได

ได
ได
ได
ได

-๘ลําดับที่

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

๔๕
๔๖
๔๗

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
(๕) การทําปาย ตรา เครื่องหมาย ปายติดของ หรือเครือ่ งโฆษณา
สินคา ตราโลหะ หรือยางแมพิมพลายฉลุ (Stencils)
(๖) การทําแหคลุมผม ชองผม หรือผมปลอม
โรงงานสงพลังงานไฟฟา (สถานีไฟฟายอย) หรือจําหนายพลังงาน
ไฟฟา
โรงงานจัดหาน้าํ ทําน้ําใหบริสุทธิ์ หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสนิ คาในภาชนะโดยไมมีการผลิต เชน การบรรจุสินคา
ทั่วไป
โรงงานหองเย็น
โรงงานซอมรองเทา หรือเครื่องหนัง
โรงงานซอมเครื่องมือไฟฟา หรือเครือ่ งใชไฟฟา สําหรับใชในบาน
หรือใชประจําตัว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนดวยเครือ่ งยนต
รถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของ
ยานดังกลาว อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต หรือสวน
ประกอบของยานดังกลาว
(๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ จักรยานสองลอ
หรือสวนประกอบ ของยานดังกลาว
(๓) การพนสีกันสนิม ยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
(๔) การลางหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต
โรงงานซอมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือเครื่องประดับที่ทําดวย
เพชร พลอย ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
โรงงานซอมผลิตภัณฑที่มิไดระบุการซอมไวในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแหง ซักฟอก รีด อัด หรือยอมผา เครื่องนุงหม
พรม หรือขนสัตว

ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวก
๑
๒
๓
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได

ได
ได
ได
ได
ได
ได
ได

-๙-

ลําดับที่

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

๔๘

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการตบแตงหรือเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือสวนประกอบของผลิตภัณฑโดย
ไมมีการผลิต เชน การลงรัก หรือการประดับ ตบแตงดวยแกว กระจก
มุก ทอง หรืออัญมณี

๔๙

หมายเหตุ

ขนาดของโรงงาน
โรงงานจําพวก
๑
๒
๓

ได

โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม

ได
โรงงานจําพวกที่

หมายถึง
หมายถึง

ได

ผูมีอํานาจสามารถพิจารณาอนุญาตได
จําพวกโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

บัญชี ๒
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพืน้ ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

รายชื่อ
Acanthuridae
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma
Antennariidae
ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae
Apogonidae
ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae
Balistidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Abalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Sufflamen
Batrachoididae
ปลาคางคกทุกชนิดในวงศ (Family) Batrachoididae
Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes

กําหนดขนาด
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

๒

ลําดับที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

รายชื่อ
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennlus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarlas
Carapidae
ปลาไขมุกทุกชนิดในวงศ (Family) Carapidae
Carcharhinidae
ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae
Centriscidae
ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae
Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family)
Chaetodontidae
Cirrhitidae
ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae
Ephippidae
ปลาหูชางทุกชนิดในสกุล (Genus) Platax
Gobiidae
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Amblygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Asterpteryx
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Bethygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Callcgobius
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Cryptocentrus
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Ctenogobiops
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Eviota
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Exvrias
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Gnatholepis

กําหนดขนาด

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

๓

ลําดับที่
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

รายชื่อ
ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล(Genus) Gobiodon
ปลาบูทุกชนิดในสกุล(Genus) Istigobius
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล(Genus) Mahidolia
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Myersina
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Priolepis
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Stonogobiops
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Trimma
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstla
Grammistidae
ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae
Haemulidae
ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Diagramma
ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectorhinchus
Holocentridae
ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae
Kuhliidae
ปลาหางธงทุกชนิดในสกุล (Genus) Kuhlia
Labridae
ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae
Malacanthidae
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus
Microdesmidae
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris
Monacanthidae
ปลาวัวทุกชนิดในวงศ (Family) Monacanthidae
Muraenidae
ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae
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Ostraciidae
ปลาปกเปากลองทุกชนิดในวงศ (Family) Ostraciidae
Pempheridae
ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae
Pinguipedidae (Mugiloididae)
ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis
Plesiopidae
ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae
Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae
Pomacentridae
ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family)
Pomacentridae
Pristidae
ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ (Family) Pristidae
Pseudochromidae
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops
Rhinobatidae
ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scaridae
ปลานกแกวทุกชนิดทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scorpaenidae
ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae
Serranidae
ปลากะรังแดงเลือดนกชนิด Aethaloperca rogaa
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังลายเสนชนิด Anyperodon leucogrammicus
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Cephalopholis
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังหนางอนชนิด Cromileptes altivelis
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Epinephelus ยกเวนปลากะรัง ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ดอกแดงชนิด Epinephelus coioides
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Ostraciidae
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectropomus
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias
ปลากะรังหางวงเดือนทุกชนิดในสกุล (Genus) Variola
Siganidae
ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides
Solenostomidae
ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae
Sphyrnidae
ปลาฉลามหัวคอนทุกชนิดในวงศ (Family) Sphyrnidae
Stegostomidae
ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum
Syngnathidae
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus
Tetraodontidae
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster
Torpedinidae
ปลากระเบนไฟฟาทุกชนิดในวงศ (Family) Torpedinidae
Toxotidae
ปลาเสือพนน้ําทุกชนิดในวงศ (Family) Toxotidae
Triptervgiidae
ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae
Zanclidae
ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus comutus
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