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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในท้องที่อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะก่ัวป่า  อําเภอท้ายเหมือง  อําเภอทับปุด 
อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะก่ัวทุ่ง  และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และโดยอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“ชายหาด”  หมายความว่า  พื้นที่ภายในแนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติจนถึง

แนวที่น้ําทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ  และให้หมายความรวมถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับชายหาด
ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

ข้อ ๒ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอาคารของจังหวัดพังงา
ตามแผนที่ท้ายประกาศน้ี  เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในประกาศนี้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าอ่าวพังงา  ในท้องที่ตําบลกระโสม  
ตําบลกะไหล  ตําบลคลองเคียน  อําเภอตะก่ัวทุ่ง  ตําบลเกาะปันหยี  อําเภอเมืองพังงา  และตําบลเกาะยาวน้อย  
ตําบลเกาะยาวใหญ่  ก่ิงอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๔ 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
บังคับในท้องที่บางแห่งในจังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง  และจังหวัดสตูล   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  เฉพาะท้องที่ในจังหวัดพังงา 

(๓) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเขตห้ามใช้
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทําการประมง  ลงวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  ตั้งแต่ด้านเหนือของ
ตําบลคุระ  อําเภอคุระบุรี  ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุ่ย  อําเภอทับปุด  
จังหวัดพังงา   

(๔) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเขตห้ามใช้
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงา  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

ข้อ ๓ ให้จําแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ  ๒  เป็น  ๖  บริเวณ  
ดังต่อไปนี้ 
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บริเวณที่  ๑  เขตอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน  ได้แก่   
(๑) พื้นที่ป่าชายเลนในที่ดินของรัฐที่จําแนกไว้  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๑๕  ธันวาคม  

พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
(๒) พื้นที่ที่ได้จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าชายเลน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  

๒๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๓) พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  เห็นชอบให้นําพื้นที่ป่าชายเลน  

ที่จําแนกออกเป็นเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน  ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๑๕  ธันวาคม  
พ.ศ.  ๒๕๓๐  ในท้องที่ตําบลคุระ  ตําบลแม่นางขาว  ตําบลบางวัน  ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอคุระบุรี  
ตําบลเกาะคอเขา  ตําบลบางนายสี  ตําบลบางม่วง  อําเภอตะก่ัวป่า  ตําบลลําแก่น  ตําบลทุ่งมะพร้าว  
ตําบลท้ายเหมือง  อําเภอท้ายเหมือง  ตําบลโคกกลอย  ตําบลหล่อยูง  ตําบลคลองเคียน  ตําบลท่าอยู่  
ตําบลกระโสม  ตําบลกะไหล  อําเภอตะก่ัวทุ่ง  ตําบลตากแดด  ตําบลถํ้าน้ําผุด  ตําบลท้ายช้าง   
ตําบลเกาะปันหยี  ตําบลบางเตย  อําเภอเมืองพังงา  ตําบลบ่อแสน  ตําบลมะรุ่ย  อําเภอทับปุด   
และตําบลเกาะยาวใหญ่  ตําบลเกาะยาวน้อย  ตําบลพรุใน  อําเภอเกาะยาว   

บริเวณที่  ๒  เขตสงวนและคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่   
(๑) เขตอุทยานแห่งชาติแหลมสน   
(๒) เขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงา   
(๓) เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ - เกาะพระทอง   
(๔) เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลํารู่   
(๕) เขตอุทยานแห่งชาติเขาลําปี - หาดท้ายเหมือง   
(๖) เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 
บริเวณที่  ๓  เขตน่านน้ําเพื่อคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  ประมงและชายฝั่ง  ได้แก่   
(๑) พื้นที่ทะเลบริเวณท่ีวัดจากแนวชายฝ่ังทะเลออกไปในทะเลเป็นระยะ  ๓,๐๐๐  เมตร  

ตั้งแต่ด้านเหนือของตําบลคุระ  อําเภอคุระบุรี  ไปทางทิศใต้ขนานกับแนวชายฝั่งทะเลจนสุดเขตตําบลมะรุ่ย  
อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา 

(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดเขตห้ามใช้
เคร่ืองมืออวนลากและอวนรุนทําการประมงในบริเวณอ่าวพังงา  ลงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

บริเวณที่  ๔  เขตคุ้มครองแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล  ได้แก่ 
(๑) พื้นที่บริเวณชายหาดด้านตะวันตกของเกาะพระทอง  ตําบลเกาะพระทอง  อําเภอคุระบุรี

เร่ิมจากหมู่ที่  ๔  บ้านปากจก  ไปทางทิศใต้จนสุดเขตหมู่ที่  ๑  บ้านทุ่งดาบ 
(๒) พื้นที่บริเวณชายหาดตลอดเขตอําเภอท้ายเหมือง  เร่ิมจากเขาหน้ายักษ์  ไปทางทิศใต้ 

จนจดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ต 
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บริเวณที่  ๕  เขตการจัดการชายฝั่งทะเลและเกาะ  ได้แก่ 
(๑) พื้นที่ชายหาดตลอดแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา  ยกเว้นพื้นที่ในบริเวณที่  ๔ 
(๒) พื้นที่เกาะต่าง ๆ  ยกเว้นบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  และบริเวณที่  ๔ 
บริเวณที่  ๖  ได้แก่  พื้นที่นอกจากบริเวณที่  ๑  ถึงบริเวณที่  ๕ 
ข้อ ๔ ในพื้นที่ตามข้อ  ๓  ห้ามกระทําการหรือกิจกรรมใด ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

ภายในบริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณที่  ๑ 
 (ก) การใช้ประโยชน์ไม่ว่าด้วยประการใด  ๆ 
 (ข) การกระทําใด ๆ   ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือสภาพทางธรรมชาติ

ในพื้นที่สันดอนหรือปากแม่น้ํา  เว้นแต่เป็นกรณีที่ทางราชการกระทําเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๒ 

(๒) บริเวณที่  ๒  การก่อสร้าง  แผ้วถาง  เผาป่า  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้ป่า 
หรือทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือเสียหาย  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ 
ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ  หรือเป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซ่ึงได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  อธิบดีกรมป่าไม้  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
แล้วแต่กรณี 

(๓) บริเวณที่  ๓    
 (ก) ทําการประมงโดยใช้ 
  ๑) เคร่ืองมืออวนลากชนิดมีถุง  และเคร่ืองมืออวนรุน  ละวะ  ชิบ  หรือรุนกุ้ง   

หรืออวนถุง  ทุกชนิดและทุกขนาดที่ใช้เรือยนต์ทุกชนิดทําการประมง   
  ๒) เคร่ืองมืออวนล้อม  อวนญี่ปุ่น  อวนต้อนปลาทุกชนิด  และลอบดักปลาทุกขนาด  

ในพื้นที่แนวปะการังและกองหินในทะเล   
  ๓) เคร่ืองมืออวนทับตลิ่ง  (อวนชัก)  อวนลอยปลาทราย  ซึ่งใช้ประกอบกับ

เคร่ืองมือกระทุ้งน้ําทําการประมง  อวนถ่วง  หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล   
 ความใน  (ก)  ไม่ใช้บังคับกับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ 

ซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง 
 (ข) ทําให้เกิดมลพิษ  ขยะ  สารแขวนลอย  ตะกอนแขวนลอย  และมลสารปนเป้ือนจาก

การเดินเรือ  การจอดเรือ  การขนส่ง  หรือการขนถ่าย  ที่มีผลทําให้คุณภาพน้ําทะเลเสื่อมโทรมหรือเสียสภาพ
ความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล  เช่น  ปะการัง  หญ้าทะเล  สัตว์ทะเล 
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 (ค) เก็บ  ทําลาย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง  
ซากปะการัง  หินปะการัง  กัลปังหา  หรือหญ้าทะเล  เว้นแต่เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซ่ึงได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  อธิบดีกรมประมง  หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี   

 (ง) ทอดสมอเรือ  หรือกระทําการใด ๆ  เช่น  กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล  (sea  walker)  
เรือท้องกระจก  หรือเรือประเภทท่ีใช้ความดันอากาศกดน้ําให้ออกจากเรือเพื่อดูปลาใต้ท้องทะเล   
ที่มีผลต่อสภาพพ้ืนทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล  แนวปะการัง  หินปะการัง  และกองหินใต้ทะเล
ตามธรรมชาติ 

 (จ) จับ  ดัก  ล่อ  ฆ่า  นําขึ้นมาจากทะเล  หรือกระทําการใด ๆ  อันเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล  
พะยูน  โลมา  วาฬ  ปลาฉลามวาฬ  หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ  ที่ทางราชการประกาศกําหนด  เว้นแต่   

  ๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  อธิบดีกรมประมง  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  หรือ 

  ๒) การกระทําใด ๆ  เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
 (ฉ) กิจกรรมที่มีลักษณะก่อความเดือดร้อนรําคาญอันมีผลกระทบต่อประชาชน  เช่น  

เล่นเรือสกู๊ตเตอร์  เจ๊ตสกี  หรือกิจกรรมที่ใช้เรือลากทุกชนิด 
 (ช) ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน  (seismic  wave)  เว้นแต่การสํารวจโครงสร้าง

ทางธรณีวิทยาของหน่วยงานราชการที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ําและสัตว์ทะเล  โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๒ 

(๔) บริเวณที่  ๔   
 (ก) การกระทําใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานหรือสภาพ 

ทางธรรมชาติของชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  หรือทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 
 (ข) การขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นที่ชายหาด  ยกเว้นเรือ   
 (ค) เก็บ  หา  นําออกไป  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้เป็นอันตรายต่อไข่เต่าทะเล  

เต่าทะเล  และซากเต่าทะเล  เว้นแต่   
  ๑) เป็นการศึกษาและวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  อธิบดีกรมประมง  หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  หรือ 
  ๒) การกระทําใด ๆ  เพื่อการอนุรักษ์ของหน่วยงานราชการ 
(๕) บริเวณที่  ๕   
 (ก) การกระทําใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน  หรือสภาพ

ทางธรรมชาติของชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  หรือทําให้ทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป 
 (ข) การขับขี่ยานพาหนะบริเวณพื้นที่ชายหาด  ยกเว้นเรือ 
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 (ค) ก่อสร้างเพิงพัก  ศาลา  อาคาร  สิ่งปลูกสร้างใด ๆ  รวมท้ังการจัดวางร่ม  โต๊ะ  เตียง  
หรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาด 

 (ง) การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน  ในบริเวณที่  ๕  (๒)   
 (จ) ก่อสร้างและประกอบกิจการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ  อาคารอยู่อาศัย 

รวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่มีจํานวนห้อง
มากกว่า  ๓๐  ห้อง  ในพื้นที่อําเภอเกาะยาว 

ข้อ ๕ ในพื้นที่ตามข้อ  ๓  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  เป็นอาคาร
หรือประกอบกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานจําพวกที่  ๑  ทั้งนี้  ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๒๕  เมตร 
 (ข) โรงงานที่ประกอบกิจการเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการ  หรืออุตสาหกรรมที่ให้บริการ

แก่ชุมชน  โรงงานที่เก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค  ตามบัญชี  ๑  ท้ายประกาศนี้  ทั้งนี้  ต้องมีระยะห่างจาก
แนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๒๕  เมตร  และต้องมีการควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 (ค) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่ มีอยู่เดิมโดยต้องมีเคร่ืองจักร 
หรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ฌาปนสถาน  เว้นแต่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม  โดยต้องมี
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

(๓) สุสาน  เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว  จึงจะก่อสร้างสุสานใหม่ได้ 
โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะ 
หรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

(๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เว้นแต่สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง  ร้านจําหน่ายก๊าซ  
สถานที่ใช้ก๊าซ  และสถานที่จําหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 

(๕) โรงเรือนหรืออาคารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เพื่อการค้าหรือเพื่อการท่องเที่ยว  ที่เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษ 
ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
หรือที่ก่อเหตุรําคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  เว้นแต่มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  
๑,๐๐๐  เมตร  และห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร   
โดยต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย  ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
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(๖) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่อ ยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกันไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อให้บริการที่พักเป็นการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไม่ว่าระยะส้ันหรือระยะยาวโดยมีค่าตอบแทน 
ในลักษณะที่ไม่เข้าข่ายโรงแรม  และมีจํานวนห้องพักรวมทั้งหมดตั้งแต่  ๓๐  ห้องขึ้นไป  ยกเว้นพื้นที่ 
ในบริเวณที่  ๖ 

(๗) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
ข้อ ๖ ในพื้นที่ตามข้อ  ๓  ห้ามกระทําหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมือง  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
 (ก) พื้นที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เร่ือง  กําหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม  

ฉบับที่  ๗  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
เร่ือง  กําหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม  ฉบับที่  ๑  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

 (ข) กรณีที่ได้รับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมืองแร่ไว้ก่อนวันที่ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่
อําเภอคุระบุรี  อําเภอตะก่ัวป่า  อําเภอท้ายเหมือง  อําเภอทับปุด  อําเภอเมืองพังงา  อําเภอตะก่ัวทุ่ง  
และอําเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ใช้บังคับ 

(๒) การขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทราย  หรือลูกรัง  ในลักษณะหรือในบริเวณ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕ 
 (ข) ความลึกของบ่อจากระดับพื้นดินเกิน  ๓  เมตร 
 (ค) พื้นที่ปากบ่อเกินกว่า  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ยกเว้นการขุดบ่อเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ํา

อุปโภคและบริโภค 
 (ง) พื้นที่สาธารณะหรือบริเวณสําหรับราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 (จ) บริเวณที่มีความลึกของบ่ออยู่เหนือชั้นน้ําบาดาลชั้นแรกน้อยกว่า  ๒  เมตร 
 (ฉ) บริเวณที่อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหรือทางน้ําธรรมชาติในระยะ  ๑๐๐  เมตร 
 (ช) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญหายาก  และแหล่งที่มีซากดึกดําบรรพ์ 
 (ซ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ศิลปกรรม 
 (ฌ) บริเวณแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  ๗  พฤศจิกายน  

พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
(๓) การถมทะเลหรือที่ชายตล่ิง  เว้นแต่เป็นนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

หรือมีความจําเป็นเพื่อกิจการของส่วนราชการ  ทั้งนี้  ให้เสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๑๒  ให้ความเห็น  
และคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป   

(๔) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ํ าหรือทะเล  เว้นแต่ เป็นกรณีที่ ได้ผ่านการบําบัด 
ตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว 
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(๕) การปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ําลําแม่น้ํา  เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตตามข้อ  ๔  
แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย  
พระพุทธศักราช  ๒๔๕๖  และกระชังเลี้ยงสัตว์น้ําที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยและกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(๖) การถม  ปรับสภาพ  หรือปิดก้ันพรุหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  ซึ่งมีผลทําให้ตื้นเขิน   
หรือเปลี่ยนทิศทางน้ํา  หรือทําให้น้ําไม่อาจไหลได้ตามปกติหรือตามธรรมชาติ   

(๗) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการค้นหา  เก็บ  ทําลาย  หรือทําให้เสียหาย  ซึ่งโบราณสถาน  
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
เว้นแต่เพื่อการศึกษาและวิจัยทางวิชาการหรือเป็นการดําเนินการของทางราชการซึ่งได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี  ๒  ท้ายประกาศน้ี  เว้นแต่   
 (ก) เป็นการกระทําของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  การคุ้มครอง   

การเพาะพันธุ์  การเพาะเลี้ยง  หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย   
 (ข) เป็นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์  การเพาะเลี้ยง  

หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะ  ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย   
(๙) การเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อการค้า  เว้นแต่เป็นการเพาะเลี้ยงในกระชัง  หรือเป็นผู้ประกอบกิจการ 

ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  และได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อ  ตามระเบียบปฏิบัติ   
หรือหลักเกณฑ์เง่ือนไขและมาตรการที่กรมประมงกําหนด  ทั้งนี้  เฉพาะตามจํานวนพื้นที่ที่ได้จดทะเบียน
หรือขึ้นทะเบียนไว้แล้ว 

(๑๐) การครอบครองซาก  หรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากซากเต่าทะเล  พะยูน  โลมา  วาฬ  ปลาฉลามวาฬ  
หรือสัตว์ทะเลหายากอื่น ๆ  ที่ทางราชการประกาศกําหนด   

(๑๑) ตัด  เก็บ  ขุด  นําขึ้นมา  หรือกระทําการที่ทําให้ต้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพลับพลึงธาร
ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติได้รับความเสียหายหรือการดําเนินการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีสัณฐาน  
หรือสภาพทางธรรมชาติในลําน้ํา  ที่ดินชายตล่ิงในเขตอําเภอคุระบุรีที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
ของแหล่งพลับพลึงธารเว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง
หรือเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ต้นพลับพลึงธารและแหล่งพลับพลึงธาร 

ข้อ ๗ ในพื้นที่ตามข้อ  ๓  การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ  เพื่อติดตั้งป้าย   
ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) พื้นที่ที่จะติดตั้งป้ายหรือก่อสร้างต้องมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  ไม่เกิน  ๔๐  เมตร  
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ  ๓๕ 

(๒) ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างดังกล่าวต้องไม่บดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้องเป็นไปตาม 
ที่กฎหมายกําหนด 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) ถ้าติดตั้งหรือก่อสร้างในพื้นที่ของเอกชนต้องมีระยะห่างจากที่สาธารณะในแนวราบบนพื้นดิน
และในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่งนับจากพื้นดิน 

ข้อ ๘ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ  โดยรอบเขตโบราณสถานที่ได้มีประกาศ 
ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ในระยะ  ๑๐๐  เมตร  ต้องมีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และต้องไม่มีลักษณะบดบังทัศนียภาพ 

ข้อ ๙ การก่อสร้างโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  สถานที่พักตากอากาศ  อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หรือหอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยหอพัก  ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ําสาธารณะ  
โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

ข้อ ๑๐ ในพื้นที่ตามข้อ  ๓  นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  
ก่อนการก่อสร้างอาคาร  หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ  ให้จัดทําและเสนอรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  ต่อสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ 
ตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  หรือสถานที่พักตากอากาศ  ที่มีจํานวนห้องพัก

ตั้งแต่  ๓๐  ห้องถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แต่ไม่ถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ข) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุด 
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้องถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคาร
ดังกล่าวรวมกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ค) กิจการที่นําบ้านพกัอาศัย  หรือห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดต่อกันไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  และที่มีจํานวน
ห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้องขึ้นไป 

 (ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียง   
ถึง  ๕๙  เตียง 

 (จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินตั้งแต่  ๑๐๐  แปลง  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่   
๑๙  ไร่  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่   

 (ฉ) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชน  หรือสถานท่ีที่ใช้ในการกําจัดมูลฝอย   
เว้นแต่โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
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 (ช) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่  ๑๐  ตันกรอส  แต่ไม่ถึง   
๕๐๐  ตันกรอส  หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่  ๒๐  เมตร  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมของ 
ท่าเทียบเรือตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร   

 (ซ) ท่าเทียบเรือสําราญกีฬาที่รองรับเรือได้ตั้งแต่  ๕  ลํา  แต่ไม่ถึง  ๕๐  ลําหรือพื้นที่
ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๒) การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ซึ่งกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 (ข) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ซึ่งกําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติ  สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน  จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๖  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าของอาคาร  โครงการ  หรือกิจการตามข้อ  ๑๐  (๑)  เว้นแต่  (ช)  และ  (ซ)  
เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  เสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๓  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย   
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  
ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  อัยการจังหวัด 
ซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา  ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑๕  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวนหนึ่งคน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ในพื้นที่จํานวนสามคน  ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม   
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่จํานวนห้าคน  เป็นกรรมการ 
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ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา  เป็นเลขานุการ   
และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอช่ือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๑๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาเห็นชอบแผนคุ้มครอง  ฟื้นฟู  และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพื่อให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฟื้นกลับคืนสู่สภาวะธรรมชาติเดิม
อันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมให้ดําเนินงานโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม  ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแผนคุ้มครอง  ฟื้นฟู  และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  เพื่อนําไปผนวกเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด   

(๒) ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และจัดทํารายงาน 
ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๓) ให้ความเห็นชอบการนําแผนงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในจังหวัด
ไปปฏิบัติ 

(๔) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินการที่เก่ียวข้องตามประกาศนี้ 
ข้อ ๑๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ให้สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรับผิดชอบในการจัดทําแผนคุ้มครอง  ฟื้นฟู   
และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  และแผนงานต่าง ๆ   
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในจังหวัด  เสนอคณะกรรมการตามข้อ  ๑๒  เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๕ ในพื้นที่ตามข้อ  ๓  หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเร่ืองใดไว้
โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ํากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ก็ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ  ในพื้นที่
ตามข้อ  ๓  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้  ถ้าได้รับอนุญาต 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
ในการนี้  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้กําหนด
ไว้ด้วยโดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการนั้นต่อไปภายหลังสิ้น
ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุหรือย่ืนคําขออนุญาตใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
แล้วแต่กรณ ี  

การอนุญาตตามวรรคสอง  ให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม   
ข้อ ๑๘ อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตามข้อ  ๓  ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศน้ี  แต่ห้ามดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด 
หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๑๙ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศนี้  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๒๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



บญัชี ๑ 
ทา้ยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กาํหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในท้องที่อําเภอคุระบรุี อําเภอตะกั่วปา่ อําเภอทา้ยเหมือง อําเภอทบัปดุ 
อําเภอเมืองพงังา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพงังา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
ขนาดของโรงงาน ข้อกําหนด 

๒ 

 

 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตผล
ทางการเกษตรกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช 
  (๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช 
  (๘) การเพาะเช้ือเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก
  (๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือ 
คุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

          

 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์ซึ่งมิใช่
สัตว์นํ้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๒) การถนอมเน้ือสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน 
ใส่เกลือ ดอง ตากแห้งหรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
  (๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจาก
เน้ือสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์ 
  (๖) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด
หรือบดสัตว์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตว์ 
  (๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพ่ือใช้ประกอบ
เป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง 
ไข่เหลวเยือกแข็งหรือไข่เหลวแช่เย็น

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

ต้องไม่ใช้ฟืน 
ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเช้ือเพลิง 
 

๖ 

          

          

 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว์นํ้า
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๒) การถนอมสัตว์นํ้าโดยวิธีอบ รมควัน 
ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทําให้เยือกแข็ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 
  (๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจาก
สัตว์นํ้า หนังหรือไขมันสัตว์นํ้า 
  (๕) การล้าง ชําแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด 
หรือบด สัตว์นํ้า 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

ต้องไม่ใช้ฟืน             
ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเช้ือเพลิง 

 /๘  . . . 



- ๒ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
ขนาดของโรงงาน ข้อกําหนด 

๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผัก พืช 
หรือผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การทําอาหารหรือเครื่องด่ืมจากผัก 
พืช หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก
และอากาศเข้าไม่ได้ 
  (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน 
ต ากแ ห้ ง  ดอ ง  หรื อ ทํ า ใ ห้ เ ยื อ ก แข็ ง
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

ต้องไม่ใช้ฟืน            
ขี้เลื่อย หรือแกลบ
เป็นเช้ือเพลิง 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารจาก
แป้งอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ก 
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง 
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง

เป็นเส้น เม็ด หรือช้ิน 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

๑๒ 

 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ 
โกโก้ ช็อคโกเลต หรือขนมหวาน อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๑๑) การทําไอศกรีม 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํา
นํ้าแข็ง หรือ ตัด ซอยบด หรือย่อยนํ้าแข็ง 

เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐๐ แรงม้า 
และมีพ้ืนที่อาคารรวมไม่เกิน 
๓๐๐ ตารางเมตร 

 

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเ ก่ียวกับมอลต์
หรือเบียร์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปน้ี 
  (๒) การทําเบียร์ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

เฉพาะในสถานบริการ

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํ้า ด่ืม 
เครื่ อง ด่ืมที่ ไม่มีแอลกอฮอล์  นํ้ า อัดลม 
หรือนํ้าแร่ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การทํานํ้าด่ืม  
  (๒) การทําเคร่ืองด่ืมที่ไม่มแีอลกอฮอลล์  
  (๓) การทํานํ้าอัดลม  
  (๔) การทํานํ้าแร่  

  

/๒๖ . . . 



- ๓ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน ข้อกําหนด 

๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย 
แห หรืออวน อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซม 
ตาข่าย แห หรือ อวน และรวมถึงช้ินส่วน 
หรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกาย
ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การตัดหรือเย็บเคร่ืองนุ่งห่ม เข็มขัด 
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนตไท หูกระต่าย 
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้า หนังสัตว์ 
ขนสัตว์หรือวัสดุอ่ืน 
  (๒) การทําหมวก 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า 
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

 

 

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือ
การแปรรูปไม้ด้วยวิธีอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน 
  (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง 
บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบ
ที่ทําด้วยไม้ของอาคาร 
  (๓) การทําไม้วีเนียร์ หรือไม้อัดทุกชนิด 
  (๔) การทําฝอยไม้ การบด ป่น หรือย่อยไม้ 
  (๕) การถนอมเน้ือไม้ หรือการอบไม้ 
  (๖) การเผาถ่านจากไม้ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
จากไม้หรือไม้ ก๊อก  อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การทําภาชนะบรรจุ เครื่องมือ หรือ
เครื่องใช้จากไม้และรวมถึงช้ินส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
  (๓) การแกะสลักไม้ 
  (๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้

 

๓๗ โรงงานทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายใน
อาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงช้ินส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า 
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

  /๔๑ . . . 



- ๔ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
ขนาดของโรงงาน ข้อกําหนด 

๔๑ 

 

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 
  (๑) การพิมพ์ การทําแฟ้มเก็บเอกสาร 
การเย็บเล่ม ทําปกหรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยางอย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การทํายางแผ่นในข้ันต้น จากนํ้ายาง
ธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่า 
  (๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือ
ตัดแผ่นยางธรรมชาติซึ่งมิใช่การทําในสวน
ยางหรือป่า 
  (๓) การทํายางแผ่นรมควัน การทํายาง
เครป ยางแท่ง ยางนํ้า หรือการทํายางให้
เป็นรูปแบบอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันจากยาง
ธรรมชาติ 
  (๔) การทําผลิตภัณฑ์ยาง นอกจากที่ระบุ
ไว้ในลําดับที่ ๕๑ จากยางธรรมชาติหรือ
ยางสังเคราะห์ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

๕๖ โรงงานผลิตอิฐ  เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

๕๘ 

 

 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
อโลหะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนก รีตผสม  ผลิ ต ภัณฑ์ ยิปซั่ ม  หรื อ
ผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้ น ไ ป  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  ๒๐๐ 
แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
๕๐ คน 

 

๖๒ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเครื่องตบ
แต่งภายในอาคารที่ทําจากโลหะหรือโลหะ
เป็นส่วนใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรือ
อุปกรณ์ของเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ดังกล่าว 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้ น ไ ป  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  ๑๐๐ 
แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
๕๐ คน 

ต้องไม่มกีารชุบหรือ
หลอมหล่อโลหะ 

 

/๖๓ . . . 



- ๕ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
ขนาดของโรงงาน ข้อกําหนด 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
โลหะสําหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดต้ัง
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี 
  (๑) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ใน
การก่อสร้าง สะพาน ประตูนํ้า ก๊อกนํ้าหรือ
ปล่องไฟ 
  (๒ )  การทํ าส่ วนประกอบสํ าหรับ ใ ช้
ในการก่อสร้างอาคาร 
  (๓ )  การทํ าส่ วนประกอบสํ าหรับ ใ ช้
ในการต่อเรือ 
  (๔ )  การทํ าส่ วนประกอบสํ าหรับ ใ ช้
ในการสร้างหรือซ่อมแซมหม้อนํ้า 
  (๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้กับ
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้ น ไ ป  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  ๑๐๐ 
แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
๕๐ คน 

 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์
โลหะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน 
หรือเช่ือมโลหะทั่วไป 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

ต้องไมม่ีการชุบหรือ
หลอมหล่อโลหะ 

๖๕ โรงงานผลิต  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือ
ซ่อมแซมเคร่ืองยนต์ เครื่องกังหันและรวมกับ
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเคร่ืองยนต์ 
หรือเคร่ืองกังหันดังกล่าว 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้ น ไ ป  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  ๑๐๐ 
แรงม้า และคนงานไม่เกิน 
๕๐ คน

 

๗๐ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองสูบนํ้า เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยนํ้าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ 
เคร่ืองล้าง ซักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ 
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ป้ันจั่น ลิฟต์ 
บันไดเลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วง
สําหรับใช้ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้อนของ 
(Stackers) เตาไฟหรื อเตาอบสํ าหรั บใ ช้
ในการอุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ในบ้าน 
แต่ผลิตภัณฑ์น้ันต้องไม่ ใช้พลังงานไฟฟ้า 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

                                                                                                                          /๗๑ . . .



- ๖ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

 
ขนาดของโรงงาน 

 
ข้อกําหนด 

๗๑ โรงงานซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์
ที่ระบุไว้ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ ใช้ไฟฟ้า 
หรือเคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
หม้อแปลงแรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า 
เครื่องใช้สําหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยน
ทางไฟฟ้ า เครื่ องส่ งหรือจํ าหน่ายไฟฟ้า 
เคร่ืองสําหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเช่ือม
ไฟฟ้า 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

๗๒ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน์ เครื่องกระจายเสียง หรือบันทึกเสียง 
เครื่องเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบันทึกแถบภาพ 
(วี ดีทัศน์ ) เครื่องโทรศัพท์ชนิดมีสายหรือ
ไม่มีสาย เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งสัญญาณ
โทรทัศน์ 

ไม่รวมการประกอบ และ
ดัดแปลง 

ต้องไม่มีการล้าง ชุบ 
หรือเคลือบผิวช้ินงาน
โดยใช้สารเคมี 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างใด
อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  
   (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมัน
เรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง 

  

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยาน
สามล้อหรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) เฉพาะการประกอบ ดัดแปลง หรือ
เปลี่ ยนแปลงสภ าพ จั ก ร ย านส ามล้ อ
หรือจักรยานสองล้อ 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

๗๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอากาศยาน 
หรือโฮเวอร์คราฟท์ อย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม 
หรื อ เ ปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศยาน 
หรือเรือโฮเวอร์คราฟท์  
 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

เฉพาะดัดแปลง 
ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
และต้องไม่มีการชุบ
หรือหลอมหลอ่โลหะ 

 

                                                                                                                          /๘๐ . . .



- ๗ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน 

 

ข้อกําหนด 

๘๐ โรงงานซ่อมแซมล้อเลื่อนที่ขับเคล่ือนด้วย
แรงคน หรือสัตว์ ซึ่งมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

ต้องไม่มีการชุบ 
หรือหลอมหลอ่โลหะ 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทํานํ้าให้บริสุทธ์ิ หรือจําหน่าย
นํ้าไปยังอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม 

  

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต 
อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี   
  (๑) การบรรจุสินค้าทั่วไป 
  (๒) การบรรจุก๊าช 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

 

 

๙๒ โรงงานห้องเย็น เครื่องจักรไม่เกิน ๕๐ แรงม้า
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 

ต้องไม่มีการแกะล้าง
และแปรสภาพ
วัตถุดิบ 

๙๔ โรงงานซ่อมเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
สําหรับใช้ในบ้านหรือใช้ประจําตัว 

  

๙๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับยานที่ขับเคล่ือน
ด้วยเครื่ องยนต์  รถพ่วง จักรยานสามล้อ 
จั กรยานสองล้ อ หรื อส่ วนประกอบของ
ยานดังกล่าว อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคล่ือนด้วย
เครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 
  (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ
ยานดังกล่าว 
  (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขับเคล่ือนด้วย
เครื่องยนต์ 
  (๔) การล้างหรืออัดฉีดยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ 
 

เครื่องจักรต้ังแต่ ๕ แรงม้า 
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ แรงม้า 
และคนงานไม่เกิน ๕๐ คน 
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- ๘ - 

ลําดับที่ตาม 
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน ขนาดของโรงงาน 

 

ข้อกําหนด 

๙๖ โรงงานซ่อมนาฬิกา เครื่องวัดเวลา หรือ
เค ร่ื อ งประ ดับที่ ทํ า ด้ วย เพชร  พลอย 
ทองคําขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

  

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด อัด 
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์ 

 ไม่รวมการย้อม 

๑๐๑ โรงงานปรับปรุ งคุณภาพของเสียรวม 
(Central Waste Treatment Plant) 

  

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการคัดแยก
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่มีลักษณะและคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้
ในกฏกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  

 



 

บญัชี ๒ 
ทา้ยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กาํหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในท้องที่อําเภอคุระบรุี อําเภอตะกั่วปา่ อําเภอทา้ยเหมือง อําเภอทบัปดุ 
อําเภอเมืองพงังา อําเภอตะกั่วทุ่ง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพงังา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดบัที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Acanthuridae 

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

Antennariidae 
๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ์ (Family) Antennariidae   

Apogonidae 
๗ ปลาอมไข่ทุกชนิดในวงศ์ (Family) Apogonidae   

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

Blenniidae 
๑๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus   
๑๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia   
๑๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus   
๑๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias   
๑๘ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella   
๑๙ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes   
๒๐ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius   
๒๑ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus   
๒๒ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias   
๒๓ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius   
๒๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus   
๒๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus   
๒๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus   
๒๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias   
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-  ๒  - 

ลําดบัที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Carcharhinidae 

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ์ (Family) Carcharhinidae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม. 
Centriscidae 

๒๙ ปลาข้างใสทุกชนิดในวงศ์ (Family) Centriscidae   
Chaetodontidae 

๓๐ ปลาผีเสื้อและปลาโนรีทุกชนิดในวงศ์ (Family) Chaetodontidae   
Cirrhitidae 

๓๑ ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Cirrhitidae   
Gobiidae 

๓๒ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris   
๓๓ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius   
๓๔ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx   
๓๕ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius   
๓๖ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius   
๓๗ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus   
๓๘ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops   
๓๙ ปลาบู่จิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota   
๔๐ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias   
๔๑ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis   
๔๒ ปลาบู่ปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon   
๔๓ ปลาบู่ทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius   
๔๔ ปลาบู่มหิดลทกุชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia   
๔๕ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina   
๔๖ ปลาบู่จิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis   
๔๗ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops   
๔๘ ปลาบู่จิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma   
๔๙ ปลาบู่ทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea   
๕๐ ปลาบู่กุ้งทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia   

Grammistidae 
๕๑ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ์ (Family) Grammistidae   

Holocentridae 
๕๒ ปลาข้าวเม่านํ้าลึกทุกชนิดในวงศ์ (Family) Holocentridae   

Labridae 
๕๓ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ์ (Family) Labridae   
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ลําดบัที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Malacanthidae 

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

Microdesmidae 
๕๖ ปลาบู่ลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris   
๕๗ ปลาบู่ลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus   
๕๘ ปลาบู่ลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris   

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

Muraenidae 
๖๔ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Muraenidae   

Ostraciidae 
๖๕ ปลาปักเป้ากล่องทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion   

Pempheridae 
๖๖ ปลากระด่ีทะเลทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pempheridae   

Pinguipedidae (Mugiloididae) 
๖๗ ปลาตาแหงนทุกชนิดในสกุล (Genus) Parapercis   

Plesiopidae 
๖๘ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ์ (Family) Plesiopidae   

Pomacanthidae 
๖๙ ปลาสินสมทุรทุกชนิดในวงศ์ (Family) Pomacanthidae   

Pomacentridae 
๗๐ ปลาสลิดหินและปลาการ์ตูนทุกชนิดในวงศ์ (Family) 

Pomacentridae   
Pseudochromidae 

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

Rhinobatidae 
๗๕ ปลาโรนินและปลาโรนันทุกชนิดในวงศ์ (Family) Rhinobatidae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม. 
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ลําดบัที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Scaridae 

๗๖ ปลานกแก้วทกุชนิดในวงศ์ (Family) Scaridae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม. 
Scorpaenidae 

๗๗ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ์ (Family) Scorpaenidae   
Ostraciidae 

๗๘ ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma   
๗๙ ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias   

Siganidae 
๘๐ ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus magnificus   
๘๑ ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides   

Solenostomidae 
๘๒ ปลาจิม้ฟันจระเข้ปีศาจทุกชนิดในวงศ ์(Family) Solenostomidae   

Stegostomidae 
๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum   

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

Tetraodontidae 
๙๒ ปลาปักเป้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron   
๙๓ ปลาปักเป้าทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster   

Tripterygiidae 
๙๔ ปลาสามครีบทกุชนิดในวงศ์ (Family) Tripterygiidae   

Zanclidae 
๙๕ ปลาผีเสื้อเทวรปูชนิด Zanclus cornutus   
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