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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝั่งทะเล”  หมายความว่า  แนวที่น้ําทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
“กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต”  หมายความว่า  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๓ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์  เขตผังเมืองรวม  เขตควบคุมอาคาร  และ
เขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต  เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๔ ให้จําแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามข้อ  ๓  เป็น  ๙  บริเวณ   
ตามแผนที่ท้ายประกาศหมายเลข  ๑/๒  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บริเวณท่ี  ๑  ได้แก่  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน
เป็นระยะ  ๕๐  เมตร  รวมทั้งพื้นที่ในเกาะบริวารต่าง ๆ  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๑  เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  
๑๕๐  เมตร  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๓  ได้แก่  พื้นที่ที่กําหนดให้เป็นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี  และพื้นที่ 
ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๒  เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ  ๒๐๐  เมตร  เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๕  
บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 
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บริเวณที่  ๔  ได้แก่  พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  เว้นแต่พื้นที่บริเวณท่ี  ๑  บริเวณท่ี  ๒  
บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗  โดยจําแนกพื้นที่ตามแผนท่ีท้ายประกาศ
หมายเลข  ๒/๒  ดังนี้   

(๑) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  หรือย่านอาคารเก่า  มีแนวเขตดังนี้ 
 ด้านเหนือ  เร่ิมต้นจากบริเวณท่ีวัดจากศูนย์กลางถนนดีบุกขึ้นไปทางทิศเหนือของถนนสตูล

ฟากตะวันตกเป็นระยะ  ๔๕  เมตร  เร่ือยไปทางด้านตะวันออกตามแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร   
กับศูนย์กลางถนนดีบุก  จนถึงคลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก  แล้วเร่ือยลงมาทางทิศใต้ตามแนวคลองบางใหญ่ 
ฝั่งตะวันออกจนถึงถนนดีบุกฟากใต้  แล้วเร่ือยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับ 
ถนนมนตรีฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันออก  จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเร่ือยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนมนตรี 
ฟากตะวันตก  ผ่านถนนถลางและคลองบางใหญ่  จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ 

 ด้านใต้  จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงาฟากเหนือ  
จนถึงคลองบางใหญ่ฟากตะวันออก  เร่ือยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟากตะวันออกเป็นระยะ  ๔๕  เมตร  
จากศูนย์กลางถนนพังงา  แล้วเร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนพังงา  จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพังงา
และแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช  แล้วเร่ือยลงมาทางทิศใต้จนถึงแนวถนน
รัษฎาฟากใต้  แล้วเร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้  ต่อไปตามแนวถนนระนองฟากใต้  
แล้วเร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเยาวราช  จนถึงบริเวณที่
เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร  กับศูนย์กลางถนนเยาวราชและแนวเส้นขนานระยะ  
๔๕  เมตรกับศูนย์กลางถนนถลาง  แล้วเร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ  ๔๕  เมตร 
กับศูนย์กลางถนนกระบ่ีจนจดกับบริเวณที่วัด  จากแนวถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้เป็นระยะ  
๔๕  เมตร  จากศูนย์กลางถนนกระบ่ี   

 ด้านตะวันตก  จากจุดสุดท้ายด้านใต้เร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตก
จนจดกับจุดเร่ิมต้นด้านเหนือ 

(๒) เขตหนาแน่นมาก  มีแนวเขตตามพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่  ๔  (๑)  
และ  (๓) 

(๓) เขตหนาแน่นสูงมาก  มีแนวเขตดังนี้ 
 ด้านเหนือ  เร่ิมต้นจากบริเวณท่ีเป็นจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ  ๒  

ฟากตะวันตก  ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลาง
ถนนพังงา  กับแนวเส้นขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนพังงา  เร่ือยไปทางทิศตะวันออก 
จนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก 
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 ด้านตะวันออก  จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเร่ือยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
จนจดกับถนนศรีเสนาฟากเหนือ  เร่ือยไปตามแนวถนนศรีเสนาทางทิศตะวันตกจนจดถนนวีระพงษ์หงส์หยก 
ฟากตะวันตก  เร่ือยลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนในวงเวียนนิมิตร  (วงเวียนม้าน้ํา)  
ฟากเหนือ   

 ด้านใต้  จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร  (วงเวียนม้าน้ํา)  
ทางทิศตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้  เร่ือยไปตามแนวถนนชนะเจริญฟากใต้ทางทิศตะวันตกจนจด
ถนนดิลกอุทิศ  ๒  ฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันตก  จากจุดสุดท้ายด้านใต้เร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลกอุทิศ  ๒   
ฟากตะวันตก  จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ  ๒  ตัดกับถนนพังงา  เร่ือยไปทางทิศเหนือจนถึงจุดเร่ิมต้นด้านเหนือ 

บริเวณที่  ๕  ได้แก่   
(๑) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  

เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 
(๒) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานที่  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แนวค่าย  (โคกชนะพม่า) 
 (ข) บ้านพระยาวิชิตสงคราม 
 (ค) มัสยิดบ้านบางเทา 
 (ง) บ้านท้าวเทพกระษัตรี 
 (จ) วัดฉลอง 
 (ฉ) วัดท่าเรือ 
 (ช) วัดเทพกระษัตรี 
 (ซ) วัดพระทอง 
 (ฌ) วัดพระนางสร้าง 
 (ญ) สุเหร่าเกาะบ้านเคียน 
 (ฎ) กําแพงเมืองถลางบางโรง 
 (ฏ) ศาลหลักเมืองถลางป่าสัก 
 (ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่ 
 (ฑ) กําแพงเมืองถลาง - บ้านดอน 
(๓) พื้นที่ที่วัดจากแนวขอบเขตท่ีดินของอาคารหรือสถานที่ตาม  (๒)  ออกไปทุกด้านเป็นระยะ  

๑๐๐  เมตร   
บริเวณที่  ๖  ได้แก่  พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่  ๔๐  เมตร  ถึง  ๘๐  เมตร 
บริเวณที่  ๗  ได้แก่  พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๘๐  เมตรขึ้นไป   
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บริเวณที่  ๘  ได้แก่  พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่าง ๆ  นอกจากบริเวณที่  ๑  ถึง  บริเวณที่  ๗ 
บริเวณที่  ๙  ได้แก่  พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่าง ๆ   
ข้อ ๕ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคาร

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่ 
 (ก) โรงงานจําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือโรงงานตามประเภท  ชนิด  

จําพวก  และข้อกําหนดเพิ่มเติมในบัญชี  ๑  ท้ายประกาศน้ี   
 (ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและ

คลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  แต่ต้องไม่เป็นโรงงานจําพวกที่  ๒  และ
จําพวกที่  ๓  ตามประเภทและชนิดที่กําหนดในบัญชี  ๒  ท้ายประกาศน้ี 

 (ค) โรงงานที่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม 
 ทั้งนี้  โรงงานตาม  (ก)  (ข)  และ  (ค)  จะต้องมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษ

หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 
(๒) โรงฆ่าสัตว์  เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบําบัดและการจัดการ 

ของเสียตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดบนพื้นที่เดิม  หรือพื้นที่ใหม่ที่มิได้ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

(๓) ฌาปนสถาน  เว้นแต่จําเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม   
โดยต้องมีเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่กฎหมายกําหนด 

(๔) สุสาน  เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว  จึงจะก่อสร้างสุสาน 
บนพื้นที่ใหม่ได้  โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะห่าง 
จากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

(๕) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามันลักษณะที่สาม  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย   

(๖) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลว  สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  สถานที่
บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๗) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
ข้อ ๖ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารปศุสัตว์ 

ให้เป็นไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารปศุสัตว์

เพื่อการค้า 
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(๒) ในพื้นที่นอกเขตพื้นที่ตาม  (๑)  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคาร 
เป็นอาคารปศุสัตว์เพื่อการค้าให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล 
ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า  
๓๐  เมตร  รวมทั้งต้องมีการบําบัดมูลสัตว์และน้ําเสีย  ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

ข้อ ๗ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  หรือต้องมีระยะห่างจาก 
แนวชายเกาะต่าง ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 

(๒) พื้นที่บริเวณท่ี  ๑  ในระยะ  ๓๐  เมตร  ต่อจากพื้นที่ตาม  (๑)  ให้ทําได้เฉพาะอาคาร 
ที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๕  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต  เว้นแต่ 

 (ก) ในเขตท่ีมีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ
ความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น 

 (ข) ในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของที่ดิน 
แปลงที่ขออนุญาต 

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร  และต้องมี   
 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว  

บ้านแฝด  อาคารสาธารณะ  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือสํานักงาน 
 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว  

ตึกแถว  บ้านแถว  หรืออาคารพาณิชย์ 
(๔)  พื้นที่บริเวณที่  ๓  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๑๖  เมตร  และต้องมี 
 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว  

บ้านแฝด  อาคารสาธารณะ  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือสํานักงาน 
 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว  

ตึกแถว  บ้านแถว  หรืออาคารพาณิชย์ 
(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๔ 
 (ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  หรือย่านอาคารเก่า  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง 

ไม่เกิน  ๙  เมตร  สําหรับอาคารอื่นที่มิได้มีลักษณะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน - โปรตุกีส  ต้องมีที่ว่าง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
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 (ข) เขตหนาแน่นมาก  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๔๕  เมตร  และมีค่าสูงสุด
ของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ย่ืน
ขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน  ๖  ต่อ  ๑  และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๕  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

 (ค) เขตหนาแน่นสูงมาก  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖๐  เมตร  และมี
ค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกัน 
ที่ ย่ืนขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน  ๘  ต่อ  ๑  และต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของที่ดิน 
แปลงที่ขออนุญาต 

(๖) พื้นที่บริเวณที่  ๕  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  เว้นแต่  บริเวณที่  ๕  (๑)  
สภาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องอาจมีมติให้อาคารมีความสูงได้เกินกว่า  ๖  เมตร  แต่จะให้อาคารมีความสูงเกิน  
๑๒  เมตรไม่ได้  และต้องมี 

 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว  
บ้านแฝด  อาคารสาธารณะ  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือสํานักงาน 

 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว  
ตึกแถว  บ้านแถว  หรืออาคารพาณิชย์ 

(๗)  พื้นที่บริเวณที่  ๖  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๘  เมตร  และต้องมี 
 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว  

บ้านแฝด  อาคารสาธารณะ  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือสํานักงาน 
 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว  

ตึกแถว  บ้านแถว  หรืออาคารพาณิชย์ 
(๘) พื้นที่บริเวณที่  ๗  ห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารใด ๆ  เว้นแต่ 
 (ก) การดําเนินการเพื่อความม่ันคงของประเทศ  หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะในการสื่อสาร

โทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ  หรือดาวเทียม 
 (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ  หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ 
 การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารตาม  (ก)  และ  (ข)  ต้องได้รับ

ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  ด้วย 

(๙) พื้นที่บริเวณที่  ๘  ให้ทําได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร  และต้องมี 
 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๓๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว  

บ้านแฝด  อาคารสาธารณะ  อาคารอยู่อาศัยรวม  หรือสาํนักงาน 
 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐  ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสําหรับอาคารประเภทห้องแถว  

ตึกแถว  บ้านแถว  หรืออาคารพาณิชย์ 
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ความใน  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๙)  ในเรื่องความสูงของอาคาร  ไม่นํามาใช้บังคับ
แก่การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้ในกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ  
หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  
เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  ด้วย 

ความใน  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๙)  ในเรื่องความสูงของอาคาร  ไม่นํามาใช้บังคับ
แก่การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

ข้อ  ๘  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่  ๑  
บริเวณท่ี  ๒  บริเวณท่ี  ๓  บริเวณท่ี  ๔  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๖  ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ  ๒๐  ถึงร้อยละ  ๓๕  
ให้ทําได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  กรณีขนาดที่ดิน
แปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางวา  ขึ้นไป  ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๙๐  ตารางเมตร  
และมีที่ว่างที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐  ของที่ดิน  และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
มีเนื้อที่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางวา  ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๗๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่าง 
ที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ดิน   

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๒  บริเวณท่ี  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณท่ี  ๕  และบริเวณท่ี  ๘  ที่มีความลาดชัน
ตั้งแต่ร้อยละ  ๒๐  ถึงร้อยละ  ๓๕  ให้ทําได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูง 
ไม่เกิน  ๑๒  เมตร  กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่  ๑๐๐  ตารางวา  ขึ้นไป  ให้มีพื้นที่
อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๙๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐   
ของท่ีดิน  และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า  ๑๐๐  ตารางวา  ให้มีพื้นที่อาคาร 
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน  ๗๐  ตารางเมตร  และมีที่ว่างที่น้ําซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ดิน 

(๓) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕  ห้ามปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารใด ๆ   

การปรับสภาพพ้ืนที่และที่ว่างตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ปรับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งในอัตราส่วนไม่เกิน  ๒  :  ๑  ส่วน   
(๒) มีความลึกหรือสูงไม่เกิน  ๑  เมตร  เว้นแต่เพื่อการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร  หรือ 

บ่อเก็บน้ําใต้ดิน   
(๓) ไม่เป็นอันตรายต่อรากและลําต้นของต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้น

ตั้งแต่  ๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป  ซึ่งวัดจากระดับพื้นดิน  ๑๓๐  เซนติเมตร  และ 
(๔) ไม่เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน  ระดับพื้นดิน  หรือโผล่พ้นดิน 
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(๕) ที่ว่างต้องมีพื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของที่ว่าง 
ข้อ ๙ การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  

บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ํากว่าถนนสาธารณะในบริเวณ

ที่ก่อสร้าง  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง   
(๒) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ  ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 
(๓) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม  (๑)  หรือ

ระดับถนนสาธารณะตาม  (๒)  แล้วแต่กรณี 
(๔) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด  ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง  ณ  จุดที่ต่ําที่สุดของอาคารหลังนั้น   
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหน่ึงขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร  

สําหรับอาคารทรงจั่วหรือป้ันหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ ๑๐ ในพื้นที่บริเวณที่  ๙  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําการประมงโดยใช้เคร่ืองมือ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เคร่ืองมืออวนล้อม  อวนญี่ปุ่น  อวนต้อนปลาทุกชนิด  และลอบดักปลาทุกขนาด 

ในพื้นที่แนวปะการัง 
 (ข) เคร่ืองมืออวนทับตลิ่ง  (อวนชัก)  อวนลอยปลาทราย  ซึ่งใช้ประกอบกับเคร่ืองมือ

กระทุ้งน้ําทาํการประมง  อวนถ่วง  หรือจมกะเบนในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล   
 ความใน  (๑)  ไม่ใช้บังคับแก่การดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ 

ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
(๒) ทําให้เกิดมลพิษ  ขยะมูลฝอย  สารแขวนลอย  ตะกอนแขวนลอย  และมลสารปนเป้ือน

จากการเดินเรือ  การจอดเรือ  การขนส่ง  หรือการขนถ่าย  ที่มีผลทําให้คุณภาพนํ้าทะเลเสื่อมโทรม 
หรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล  เช่น  ปะการัง  
หญ้าทะเล  สัตว์ทะเล 

(๓) เก็บ  ทําลาย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง   
ซากปะการัง  หินปะการัง  กัลปังหา  หรือหญ้าทะเล  เว้นแต่ 

 (ก) เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   
 (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  โดยต้องได้รับ

ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับ
ความเหน็จากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  ด้วย 
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(๔) ทอดสมอเรือ  หรือกระทําการใด ๆ  ที่มีผลต่อสภาพพื้นทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล  
แนวปะการัง  หินปะการัง  และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ  รวมทั้งพื้นที่โดยรอบแหล่งธรรมชาติ
ดังกล่าวในระยะ  ๓๐๐  เมตร  เช่น  กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล  (Sea  walker)  เรือท้องกระจก  
หรือเรือประเภทท่ีใช้ความดันอากาศกดน้ําให้ออกจากเรือเพื่อดูปลาใต้ท้องทะเล   

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

 (ก) เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (ข) การกระทําใด ๆ  เพื่อการอนุรักษ์ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๖) ทําการสํารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน  (Seismic  wave)  เว้นแต่การสํารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา  

เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ํา   
(๗) ถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งปากคลอง  เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐ  และได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  เพื่อนําไป
ประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  ด้วย 

ข้อ ๑๑ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การทําเหมืองแร่ 
(๒) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง  เว้นแต่ในบริเวณที่กําหนดให้เป็นที่ดิน

ประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

(๓) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปิดก้ัน  ซึ่งทําให้แหล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ํา 
ในขุมเหมืองตื้นเขิน  หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําให้น้ําในแหล่งน้ํานั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 

(๔) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ  และป่าชายเลน  เว้นแต่ 
 (ก) การดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย

ทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การฟื้นฟู  การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ํา  โดยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง 

 (ข) การดําเนินการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ที่ได้รับการผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้  และได้รับอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   
โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  เพื่อนําไปประกอบการขออนุญาต  ทั้งนี้   
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  ด้วย 

(๕) การขุดลอกร่องน้ํา  เว้นแต่เป็นการบํารุงรักษาทางน้ํา  หรือการดําเนินการเพื่อความปลอดภัย 
ในการเดินเรือ 
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(๖) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ําลําน้ํา  เว้นแต่ 
 (ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
 (ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ําหรือปะการังเทียมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๗) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบําบัดตามมาตรฐาน 

ที่กฎหมายกําหนดแล้ว 
(๘) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี  ๓  ท้ายประกาศน้ี  เว้นแต่ 
 (ก) เป็นการกระทําของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย

ทางวิชาการ  การคุ้มครอง  การเพาะพันธุ์  การเพาะเลี้ยง  หรือกิจการสวนสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาต 
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (ข) เป็นการกระทําของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธุ์  การเพาะเลี้ยง  
หรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

(๙) การขุด  ตัก  หรือดูด  กรวด  ดิน  หินผุ  ทราย  หรือลูกรัง  เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ  
ดังต่อไปนี้ 

 (ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ  ๓๕ 
 (ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๘๐  เมตร 
 (ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  เว้นแต่ได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  เพื่อนําไปประกอบ 
การขออนุญาต  ทั้งนี้  ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ  และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  ด้วย   

 (ง) บริเวณในระยะ  ๑๐๐  เมตร  จากริมเขตทางสาธารณะ  หรือริมฝั่งตามสภาพ
ธรรมชาติของแม่น้ํา  ลําคลอง  หรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

 (จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สําคัญหายาก  และแหล่งที่มีซากดึกดําบรรพ์ 
 (ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  โบราณคดี  หรือศิลปกรรม 

(๑๐) การกระทําใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพ  
หรือชีวกายภาพ  ในพื้นที่สันทราย  สันดอน  หน้าผา  ปากน้ํา  เว้นแต่การกระทําของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝ่ัง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๑๑) การกระทําใด ๆ  ที่เป็นการทําลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน  ระดับพื้นดิน  หรือโผล่พ้นดิน  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความจําเป็น
เพื่อให้บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

ข้อ ๑๒ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ  ที่สร้างขึ้นสําหรับ 
เพื่อติดตั้งป้าย  ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  
ซึ่งการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้กระทําได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน  ๔๐  เมตร  หรือพื้นที่ 
ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ  ๓๕ 

(๒) ไม่มีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
(๓) ในกรณีที่กระทําในพื้นที่ของเอกชน  ให้มีระยะห่างจากที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดิน

และในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่ง 
ข้อ ๑๓ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  หรือ
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
หรือทางน้ําสาธารณะ  โดยระบบและน้ําเสียที่บําบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ ๑๔ การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  
ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า  ๕๐  เมตร  หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะเกินกว่า  ๕๐  เมตร  
กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล  และมีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๑๐  ห้อง  ถึง  ๒๙  ห้อง  ต้องดําเนินการ
ตามข้อกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๑๕ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  
ก่อนการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ  ให้จัดทํา
และเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  แล้วแต่กรณี  
ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติ 
ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ดังต่อไปนี้   

(๑) การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 (ก) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิต  และหรือจําหน่ายไอน้ํา   
 (ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้อง   
ถึง  ๗๙  ห้อง  หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  
๔,๐๐๐  ตารางเมตร 

 (ค) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต่  ๓๐  ห้องขึ้นไป  หรือห้องแถว  ตึกแถว  
หรือบ้านแถว  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๓๐  ห้องขึ้นไป  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน   
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

 (ง) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่มีเตียงสําหรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง 

 (จ) การขุด  ตัก  หรือลอก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  และทรายบก  ที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน
เกิน  ๓  เมตร  หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 
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 (ฉ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินที่มีจํานวนแปลงที่ดินตั้งแต่  ๓๐  แปลง  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่  ๑.๘  ไร่  
แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ไร่ 

 (ช) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือขนาดตั้งแต่  ๑๐๐  ตันกรอส  แต่ไม่ถึง   
๕๐๐  ตันกรอส  หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่  ๒๐  เมตร  แต่ไม่ถึง  ๑๐๐  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมของท่าเทียบเรือ
ตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

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

 (ฌ) เขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําตั้งแต่  ๑๖๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร  
แต่ไม่ถึง  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศก์เมตร 

 (ญ) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 
ร้อยละ  ๑๕  ถึงร้อยละ  ๒๕ 

(๒) การจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (ก) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

เร่ือง  กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และหลักเกณฑ์  วิธีการ  ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 (ข) โครงการหรือกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
  ๑) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
  ๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคาร  หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลไม่เกิน  
๕๐  เมตร  หรืออยู่ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน  ๕๐  เมตร  กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 

  ๓) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจํานวนตั้งแต่  ๘๐  หลังขึ้นไป  หรือห้องแถว  ตึกแถว  
หรือบ้านแถว  ที่มีจํานวนห้องพักตั้งแต่  ๘๐  ห้องขึ้นไป  ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน   
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 

  ๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  ที่มีเตียง
สําหรับผู้ป่วยค้างคืนตั้งแต่  ๓๐  เตียงขึ้นไป 

  ๕) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้างบนพื้นที่ที่ มีความลาดชัน 
เกินกว่าร้อยละ  ๒๕  หรือบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า  ๘๐  เมตร 

  ๖) สถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันต่อวัน 
  ๗) โรงฆ่าสัตว์ 
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 (ค) โครงการหรือกิจการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เร่ือง  กําหนดประเภท  ขนาด  และวิธีปฏิบัติ  สําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม   

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าของอาคารหรือโครงการหรือกิจการตามข้อ  ๑๕  (๑)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  (ฉ)  
และ  (ช)  เฉพาะท่าเทียบเรือประมง  เก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  และ
จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

ข้อ ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ  ๔  
ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  
ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต  
ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  ๑๕  ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังที่  ๖  ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่  ๑๕  ภูเก็ต  อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าสํานักงานอัยการจังหวัด  
ประมงจังหวัด  พลังงานจังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  โยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด  อุตสาหกรรมจังหวัด  ปลัดจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวนหน่ึงคน  
ผู้แทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเก่ียวข้องกับการบริการ  การอุตสาหกรรม  หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่  จํานวนห้าคน  และผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ในพื้นที่  จํานวนสามคน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตเป็นเลขานุการ  และ
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่งต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ   

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ  ๑๗  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  และจัดทํารายงาน 

ผลการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมส่งให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

(๒) จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ที่กําหนดไว้ในประกาศ  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณากําหนดมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมในบริเวณ
และพื้นที่ต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการส่งเสริม  รักษา  คุ้มครอง  ฟื้นฟู  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัด 

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการ
ตามข้อ  ๑๗  มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการมีหน้าที่ส่งเสริมการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมชิโน - โปรตุกีส  ในบริเวณที่  ๔  (๑)   
(๒) พิจารณากําหนดมาตรการจูงใจให้มีการก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการที่มีมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อมสูงกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
ข้อ ๒๐ ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเร่ืองใดไว้

โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ํากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจเก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ   
ในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศและ
ข้อกําหนดท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒๒ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศน้ี  ถ้าได้รับอนุญาต 
อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต   
ในการนี้ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้กําหนดไว้ด้วย  
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงค์จะขออนุญาตดําเนินการนั้นต่อไปภายหลัง 
สิ้นระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออายุหรือคําขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ให้อนุญาตตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

ข้อ ๒๓ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ตามข้อ  ๔  ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้  แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด
หรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๒๔ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  ก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ  ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือ 
ที่ได้รับแจ้งไว้  แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการดําเนินการอื่นใดหลังจากวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมที่รัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตาม
ผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตตามประกาศนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กํากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตขึ้นตามประกาศนี้ 

ข้อ ๒๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  และ
มีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



บัญชี ๑ 
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผล
เกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การต้ม นึ่ง หรืออบพืช หรือเมล็ดพืช ได ้ -  
  (๒) การกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช ได ้ -  
  (๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได ้ -  
  (๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาด 

หรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 

ได ้
 
- 

 
 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซึ่งมิใช่ 
สัตว์น้ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

  ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือ
แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

  (๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธีอบ รมควัน  
ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็ง 
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

  (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจาก
เนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์  

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๖) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด  
หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว ์

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๗) การท าผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบ
เป็นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้า ไข่ผง  
ไข่เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น 

 
 

ได ้

 
 

ได ้
 
 
 

 
 
 
 
 



๒ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ าอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

 
 

 
 

ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือ
แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

  (๒) การถนอมสัตว์น้ าโดยวิธีอบ รมควัน  
ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือท าให้เยือกแข็ง 
โดยฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

 
 

ได ้

 
 
- 

 

  (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปจาก 
สัตว์น้ า หนังหรือไขมันสัตว์น้ า 

 
ได ้

 
- 

 

  (๕) การล้าง ช าแหละ แกะ ต้ม นึ่ง ทอด  
หรือบด สัตว์น้ า 

 
ได ้

 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช  
หรือผลไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้  

  ไม่ใช้ฟืน ขี้เลื่อย หรือ
แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

  (๑) การท าอาหารหรือเครื่องด่ืมจากผัก พืช 
หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึก  
และอากาศเข้าไม่ได้ 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

  (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้โดยวิธีกวน 
ตากแห้ง ดอง หรือท าให้เยือกแข็งโดยฉับพลัน
หรือเหือดแห้ง 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช  
หรือหัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสี ฝัด หรือขัดข้าว 

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

ไม่มีหม้อไอน้ า  
 

    (๓) การป่นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช ได ้ -  
    (๔) การผลติอาหารส าเร็จรูปจากเมล็ดพืช 

หรือหัวพืช 
 

ได ้
 
- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การท าขนมปังหรือขนมเค้ก ได ้ ได ้  
  (๒) การท าขนมปังกรอบหรือขนมอบแห้ง ได ้ ได ้  
  (๓) การท าผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งเป็นเส้น 

เม็ด หรือช้ิน 
 

ได ้
 

ได ้
 

 
 



๓ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าตาล ซึ่งท าจาก
อ้อย บชี หญ้าหวาน หรือพืชอ่ืนที่ให้ความหวาน 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การท าน้ าเชื่อม ได ้ -  
๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้ 

ช็อคโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

  (๒) การคั่ว บด หรือป่นกาแฟ หรือการท ากาแฟผง 
 (๗) การเชื่อมหรอืแช่อิ่มผลไม้ หรือเปลือกผลไม้  
หรือการเคลือบผลไม้ หรือเปลือกผลไม้ด้วยน้ าตาล 

ได ้
 

ได ้

- 
 
- 

 

  (๘) การอบหรอืคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม ้(Nuts) 
หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้ (Nuts)  
ด้วยน้ าตาล กาแฟ โกโก้ หรอืช็อคโกเลต 

 
 

ได ้

 
 
- 

 

  (๑๐) การท าลกูกวาดหรือท๊อฟฟี ่ ได ้ -  
  (๑๑) การท าไอศกรีม ได ้ -  

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุง 
หรือเครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  

   

  (๖) การท าน้ ามันสลัด ได ้ -  
  (๗) การบดหรอืป่นเครื่องเทศ ได ้ -  
  (๘) การท าพรกิป่น พริกไทยป่น หรือเครื่องแกง ได ้ -  

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการท าน้ าแข็ง
หรือตัด ซอย บด หรือย่อยน้ าแข็ง 

 
ได ้

 
ได ้

 

๑๘ โรงงานท าหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่อื่น ๆ 
แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
มอลต์หรือเบียร์ในล าดับที่ ๑๙ 

 
 
- 

 
 

ได ้

 
 
 

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๒) การท าเบียร ์

 
 
- 

 
 

ได ้

เฉพาะการบริการ 
ในโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วย
โรงแรม และสถาน
บริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ 



๔ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ าดื่ม เครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ าอัดลม หรือน้ าแร่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การท าน้ าด่ืม ได ้ ได ้  
  (๔) การท าน้ าแร ่ ได ้ ได ้  

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ด้าย หรือ
เส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

  เฉพาะเครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งกายที่
ส าเร็จรูปแล้ว โดยไม่มี 

  (๔) การพิมพ์สิ่งทอ - ได ้ การฟอกหรือยอ้มส ี
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก 

สิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

  (๑) การท าผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็นเครื่องใช้ 
ในบ้าน 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๒) การท าถุงหรือกระสอบซึง่มิใช่ถุง 
หรือกระสอบพลาสติก 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๔) การตบแตง่หรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอ ได ้ ได ้  
๒๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเชือก ตาข่าย แห 

หรืออวน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปนี้ 
(๒) การผลิต ประกอบ หรือซ่อมแซมตาข่าย แห 
หรืออวน และรวมถึงช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
- 

 

๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย 
ซึ่งมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การตัดหรอืเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด 
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ เนกไท หูกระต่าย  
ปลอกแขน ถุงมือ ถุงเท้าจากผ้าหนังสัตว์  
ขนสัตว์ หรือวัสดุอื่น 

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

 

  (๒) การท าหมวก 
 

ได ้ ได ้  



๕ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

  (๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่องหรือการแปรรูปไม้
ด้วยวิธีอื่นที่คล้ายคลึงกัน 

 
- 

 
ได ้

 

  (๒) การท าวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง 
บานหน้าต่าง บานประตูหรือส่วนประกอบ 
ที่ท าด้วยไม้ของอาคาร 

 
 
- 

 
 

ได ้

 

  (๕) การถนอมเนื้อไม้หรือการอบไม้ - ได ้ ไม่ใช้สารเคม ี
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้จากไม้ไผ่ 

หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผกัตบชวา 
 

ได ้
 
- 

 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากไม้
หรือไม้ก๊อกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

  (๓) การแกะสลักไม ้ ได ้ ได ้  
  (๔) การท ากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ - ได ้  

๓๗ โรงงานท าเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน
อาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคารจาก
พลาสติกอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ได ้

 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ    
  (๑) การพมิพ์ การท าแฟ้มเก็บเอกสาร การเย็บเล่ม 

ท าปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ ์
 

ได ้
 

ได ้
 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

  (๑) การท ายางแผ่นในขั้นต้นจากน้ ายาง
ธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๒) การหั่น ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัดแผน่
ยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การท าในสวนยางหรือป่า 

 
ได ้

 
ได ้

 
 
 
 
 



๖ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พลาสติกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้  

   

  (๔) การท าภาชนะบรรจุ เฉพาะขวดน้ าดื่ม ได ้ ได ้  
  (๕) การท าพลาสติกเป็นเม็ด แท่ง ท่อ หลอด 

แผ่น ชิ้น ผง หรือรูปทรงต่าง ๆ  
 
- 

 
ได ้

 

  (๙) การล้าง บด หรือย่อยพลาสติก - ได ้  
๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑอ์โลหะ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
   

  (๑) การท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซัม่ หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร ์

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ท าด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ดังกล่าว 

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

๖๒ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร 
ที่ท าจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วนใหญ่ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณข์องเครื่องเรือน 
หรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว 

 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
- 

 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
ส าหรับใชใ้นการก่อสร้างหรือตดิตั้งอย่างใดอยา่งหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

  ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

  (๒) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอาคาร 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๓) การท าส่วนประกอบส าหรับใชใ้นการต่อเรือ ได ้ ได ้  
  (๕) การท าส่วนประกอบส าหรับใช้กับระบบ

เครื่องปรับอากาศ 
 

ได ้
 

ได ้
 
 
 
 
 



๗ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

 (๑) การท าภาชนะบรรจ ุ
 

ได ้ ได ้ ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 
ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

 
 

 (๙) การท าเครือ่งใช้เล็ก ๆ จากโลหะ 
 
 (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ 
 (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน  
หรือเช่ือมโลหะทั่วไป 

ได ้
 

ได ้
 

ได ้

- 
 

ได ้
 

ได ้
๖๖ โรงงานซ่อมแซมเครื่องจักรส าหรับใช้ในการ 

กสิกรรมหรือการเลี้ยงสัตว์ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักรดังกล่าว 

 
 

ได ้

 
 
- 

 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร 
ส าหรับประดิษฐ์โลหะหรือไมอ้ย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  

  ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

  (๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจกัร
ส าหรับโรงเลื่อย ไส ท าเครื่องเรือนหรือท าไม ้
วีเนียร ์

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๒) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องกลึง 
เครื่องคว้าน เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling 
Machines) เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing 
Machines) หรือเครื่องไส (Shaping Machines) 

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

 

  (๓) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องเลื่อย
ตัดโลหะด้วยเครื่องยนต์หรือเครื่องขัด 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๕) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องรดี
โลหะ เครื่องอัดโลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๗) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมแบบ (Dies) 
หรือเครื่องจับ (Jigs) ส าหรับใช้กับเครื่องมือกล 
 
 

 
ได ้

 
ได ้

 
 
 



๘ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๖๘ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องจักรส าหรับอุตสาหกรรมกระดาษ เคมี 
อาหาร การปั่นทอ การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ 
หรือผลิตภัณฑด์ินเหนียว การก่อสร้าง การท า
เหมืองแร่ การเจาะหาปิโตรเลียม หรือการกลั่น
น้ ามัน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องจักรดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 

ได ้

ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

๖๙ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม  
เครื่องค านวณ เครื่องท าบัญชี เครื่องจักร  
ส าหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรส าหรับใช้ใน
การค านวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล็อก 
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับปฏิบัติกับข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog 
Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) 
เครื่องรวมราคาของขาย (Cash Registers) 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องช่ังซึ่งมิใช่เครื่องช่ังที่ใช้ใน
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดส าเนาซึ่งมิใช่
เครื่องอัดส าเนาด้วยการถ่ายภาพ และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

ไม่มีการล้าง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงาน
โดยใช้สารเคม ี

๗๐ โรงงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครือ่งเป่าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเทอากาศ 
เครื่องโปรยน้ าดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่องประกอบ
ตู้เย็น เครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่องล้าง ซัก 
ซักแห้งหรือรีดผ้า เครื่องเย็บ เครื่องส่งก าลังกล 
เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน รถบรรทกุ  
รถแทรกเตอร์ รถพ่วงส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรม 
รถยกซ้อนของ (Stackers) เตาไฟหรือเตาอบ
ส าหรับใช้ในการอุตสาหกรรมหรือส าหรับใช้ในบ้าน 
แต่ผลิตภัณฑ์นัน้ต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า  
และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๗๑ โรงงานซ่อมแซมเครื่องจักรหรอืผลิตภัณฑ ์
ที่ระบุไว้ในล าดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า หรือ
เครื่องยนต์ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง
แรงไฟฟ้า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้า เครื่องใช้
ส าหรับแผงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนทางไฟฟ้า 
เครื่องส่งหรือจ าหน่ายไฟฟ้า เครื่องส าหรับ 
ใช้บังคับไฟฟ้า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 

ได ้

 

๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องกระจาย
เสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง  
เครื่องบันทึกค าบอก เครื่องบันทึกเสียงด้วยเทป 
เครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึกแถบภาพ (วีดีทัศน์) 
แผ่นเสียง เทปแม่เหล็กที่ได้บันทึกเสียงแล้ว 
เครื่องโทรศพัทห์รือโทรเลขชนดิมีสายหรือไม่มีสาย 
เครื่องส่งวิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน ์เครื่องรับสง่
สัญญาณหรือจบัสัญญาณ เครื่องเรดาร์ 
ผลิตภัณฑ์ที่เปน็ตัวกึ่งน าหรือตัวกึ่งน าชนิดไว 
ที่เกี่ยวข้อง (Semi-Conductor or Related 
Sensitive Semi-Conductor Devices)  
คาปาซิเตอร์หรือคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ (Fixed  
or Variable Electronic Capacitors  
or Condensers) เครื่องหรอืหลอดเรดิโอกราฟ
เครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือเครื่อง 
หรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิตอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

ไม่มีการล้าง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงาน
โดยใช้สารเคม ี

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  
 (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมันเรือ 
ในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง 

 
 

  
ได ้

 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานยนต์
จักรยานสามลอ้ หรือจักรยานสองล้อ  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ 
หรือจักรยานสองล้อ 

 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 

ได ้

ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

๘๐ โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
ล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยแรงคนหรือสัตวซ์ึ่งมิใช่
จักรยาน และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

ไม่มีการชุบหรือ 
หลอมหล่อโลหะ 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ 
เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
หรือการแพทยอ์ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การท า ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องมอื
หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 

ได ้

ไม่มีการล้าง ชุบ  
หรือเคลือบผิวชิ้นงาน
โดยใช้สารเคม ี

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย ทอง 
เงิน นาก หรืออญัมณีอย่างใดอยา่งหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

  ต้องมีการควบคุม 
ไนตรัสออกไซด ์

  (๑) การท าเครือ่งประดับโดยใช้เพชร พลอย 
ไข่มุก ทองค า ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๒) การท าเครือ่งใช้ด้วยทองค า ทองขาว เงิน 
นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า 

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๓) การตัด เจยีระไน หรือขดัเพชร พลอย 
หรืออัญมณ ี

 
ได ้

 
ได ้

 

  (๔) การเผาหรอือบพลอยหรืออัญมณีอื่น ๆ ได ้ -  
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ 
หรือเครื่องใช้ที่มิได้ระบุไว้ในล าดับอื่นอย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
 (๓) การท าเครือ่งเพชรหรือพลอย หรือ
เครื่องประดับส าหรับการแสดง  

 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 

- 

 

  (๔) การท าร่ม ไม้ถือ ขนนก ดอกไม้เทียม ซิป 
กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ะตะเกียงหรือ
ไฟฟ้า กล้องสูบยา หรือกล้องบุหรี่ ก้นกรองบุหรี่ 
หรือไฟแช็ก 

 
 
 

ได ้

 
 
 

ได ้

 

  (๕) การท าป้าย ตรา หรือเครื่องหมาย ป้ายติดของ
หรือเครื่องโฆษณาสินค้า ตราโลหะหรือ 
ยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils) 

 
 

ได ้

 
 

ได ้

 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ยกเว้นที่ติดต้ังบนหลังคา ดาดฟ้า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคารซึ่งบุคคลอาจเขา้อยู่
หรือใช้สอยได้โดยมีขนาดก าลังการผลิตติดตั้ง
สูงสุดรวมกันของแผงเซลลแ์สงอาทิตย์ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ กิโลวัตต์ 
 (๒) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน 
 
 
 (๓) การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ า 
ยกเว้นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจาก
เขื่อนหรือจากอ่างเก็บน้ าขนาดก าลังการผลิต 
ไม่เกิน ๑๕ เมกะวัตต ์การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานน้ าแบบสูบกลับ การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ าท้ายเขื่อน การผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานน้ าจากฝายและการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากพลังงานน้ าจากคลองส่งน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

ได ้
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้ถ่านหินหรือ
พลังงานนิวเคลียร์ 
เป็นเชื้อเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ล าดับที่
ตาม

กฎหมาย             
ว่าด้วย
โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๒ 
โรงงานจ าพวก 

ที่ ๓ 
ข้อก าหนดเพ่ิมเติม 

๙๐ โรงงานจัดหาน้ า ท าน้ าให้บริสทุธิ์ หรือจ าหนา่ย
น้ าไปยังอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

 
- 

 
ได ้

 
 

๙๑ โรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลติ 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การบรรจสุินค้าทั่วไป ได ้ ได ้  
๙๒ โรงงานห้องเย็น ได ้ ได ้  
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อน

ด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ  
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ 
ยานดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 

   

  (๑) การซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 
- 

 
ได ้

 

  (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ
จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของ 
ยานดังกล่าว 

 
 
- 

 
 

ได ้

 

  (๓) การพ่นสีกันสนิมยานที่ขบัเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ 

 
- 

 
ได ้

 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ที่มิได้ระบุการซ่อมไว้ 
ในล าดับใด 

 
ได ้

 
- 

 
 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด หรืออัดผ้า 
เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว ์

 
ได ้

 
ได ้

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central 
Waste Treatment Plant) 

 
- 

 
ได ้

 

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต และ
หรือจ าหน่ายไอน้ า (Steam Generating) 

 
- 

 
ได ้

ไม่ใช้ถ่านหิน 
เป็นเชื้อเพลิง 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยก 
หรือฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีม่ี
ลักษณะและคณุสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

ได ้

 

 



บัญชี ๒ 
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

ล าดับที่ตาม
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน ส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน  
 (๔) การดูดทราย 

๑๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ดังต่อไปนี้ 
 (๒) การป่นหรือบด พืช เมล็ดพืช กากพืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์หรือ
เปลือกหอยส าหรับท าหรือผสมเป็นอาหารสัตว์ 

๑๖ โรงงานต้ม กลั่น หรือผสมสุรา 
๑๗ โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากกากซัลไฟต์ 

ในการท าเยื่อกระดาษ 
๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้าย หรือเส้นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ เท็กเจอร์ไรซ์ ฟอก หรือย้อมสีเส้นใย 
 (๓) การฟอก ย้อมสี หรือแต่งส าเร็จด้ายหรือสิ่งทอ 

๒๙ โรงงานหมัก ช าแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง แต่งส าเร็จ อัดให้เป็น
ลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ 

๓๘ โรงงานผลิตเยื่อหรือกระดาษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การท าเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอื่น 
 (๒) การท ากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษท่ีใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ท า
จากเส้นใย (Fibre) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fibreboard) 

๔๒ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใช่ปุ๋ย 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การท าเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
 (๒) การเก็บรักษา ล าเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุเฉพาะเคมีภัณฑ์
อันตราย 
 
 



 ๒ 
 

ล าดับที่ตาม
กฎหมาย 

ว่าด้วยโรงงาน 
ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ 
(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การท าปุ๋ยเคมี หรือสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ด้วยเคมี 

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสี (Paints) น้ ามันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์ 
หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การท าสีส าหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ 
 (๒) การท าน้ ามันชักเงา น้ ามันผสมสี หรือน้ ายาล้างสี 
 (๓) การท าเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์ส าหรับใช้ยาหรืออุด 

๔๙ โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม 
๕๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่านหินหรือลิกไนต์ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้  
 (๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมเข้าด้วยกัน หรือการผสมผลิตภัณฑ์ 
จากปิโตรเลียมกับวัสดุอื่น  

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์  
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การท าซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก 
หรือเหล็กกล้าในขั้นต้น (Iron and Steel Basic Industries) 

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับถลุง ผสม ท าให้บริสุทธิ์ หลอม หล่อ รีด ดึง 
หรือผลิตโลหะในชั้นต้น ซึ่งมิใช่เหล็กหรือเหล็กกล้า (Non-ferrous Metal 
Basic Industries) 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า เฉพาะที่ใช้ถ่านหินหรือพลังงานนิวเคลียร์เป็น
เชื้อเพลิง 

 



บัญชี ๓ 
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

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 

ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Andamia 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Aspidontus 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Atrosalarias 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Blenniella 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Cirripectes 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Ecsenius 
ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Entomacrodus 

 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 



๒ 

ล าดับที่ รายชื่อ ก าหนดขนาด 
๒๔ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Exallias  
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 ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีในวงศ์ 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 ปลาบู่ในสกุล Istigobius  
๔๖ ปลาบู่มหิดลในสกุล Mahidolia  
๔๗ ปลาบู่กุ้งในสกุล Myersina  
๔๘ ปลาบู่จิ๋วในสกุล Priolepis  
๔๙ ปลาบู่กุ้งในสกุล Stonogobiops  
๕๐ ปลาบู่จิ๋วในสกุล Trimma  
๕๑ ปลาบู่ทรายในสกุล Valenciennea  
๕๒ ปลาบู่กุ้งในสกุล Vanderhorstia  

 Holocentridae  
๕๓ ปลาข้าวเม่าน้ าลึกในวงศ์ Holocentridae 
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 Labridae  

๕๔ ปลานกขุนทองในวงศ์ Labridae  
 Malacanthidae  

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 Pervagor  

 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 ปลาสลิดหิน และปลาการ์ตูนในวงศ์ Pomacentridae  

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

 Rhinobatidae  
๗๖ ปลาโรนิน และปลาโรนันในวงศ์ Rhinobatidae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม. 
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 Scaridae  

๗๗ ปลานกแก้วในวงศ์ Scaridae ความยาวไม่เกิน ๕๐ ซม. 
 Scorpaenidae  

๗๘ ปลาสิงโต และปลาหินในวงศ ์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 ปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจในวงศ์ 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 

ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

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

 (ข) พิจำรณำออกแบบและวำงผังอำคำรให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมบริเวณ
พ้ืนที่และโดยรอบ โดยต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

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

และบ่อตกตะกอนดินขนำดเพียงพอที่จะรองรับน้ ำฝนในพ้ืนที่ก่อนระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะหรือแหล่งน้ ำสำธำรณะ และดูแล บ ำรุงรักษำ และขุดลอกตะกอนดิน เพ่ือให้ระบบ 
ระบำยน้ ำอยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

  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 ำเศษวัสดุก่อสร้ำงไปทิ้งในพ้ืนที่สำธำรณะหรือสถำนที่ที่อำจ
ส่งผลกระทบต่อผู้พักอำศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ 

 
 



๒ 
 

 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
  ๑) กรณีท่ีมีกำรเปิดหน้ำดินหรือกำรปรับหน้ำดิน ต้องมีกำรบดอัดชั้นดิน 

ให้แน่น โดยมีควำมรำบเรียบและสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดินโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝน 
  ๒) ต้องมีกำรเก็บกวำดท ำควำมสะอำดพ้ืนที่จำกกำรร่วงหล่นของเศษหิน

และดิน 
  ๓) ติดป้ำยประกำศบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง รวมทั้ง ระบุชื่อ ที่อยู่ หมำยเลข

โทรศัพท์ หรือสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ของเจ้ำของโครงกำร เพ่ือรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
จำกผู้ที่อยู่ข้ำงเคียง 

 (ง) ด้ำนคุณภำพอำกำศ เสียง และควำมสั่นสะเทือน 
  ๑) ใช้ผ้ำใบก้ันรอบตัวอำคำร โดยยึดติดกับนั่งร้ำนรอบอำคำร  

ผ้ำใบและนั่งร้ำนต้องมีควำมสูงเท่ำกับควำมสูงของอำคำรขณะก่อสร้ำงตลอดแนวอำคำร และต้อง
รักษำให้อยู่ในสภำพดีตลอดกำรก่อสร้ำง เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้ำงร่วงหล่นและ 
ลดควำมดังของเสียง  

  ๒) จัดให้มีปล่องชั่วครำวส ำหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้ำง และป้องกันฝุ่นละออง 
ที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงและกำรทิ้งเศษวัสดุต่ำง ๆ 

  ๓) ในกำรบรรทุกวัสดุก่อสร้ำง ต้องจัดให้มีวัสดุปิดคลุมท้ำยรถให้มิดชิด  
เพ่ือป้องกันกำรปลิวฟุ้งหรือร่วงหล่นของวัสดุ และก ำหนดน้ ำหนักและควำมเร็วของรถบรรทุกที่ใช้
ขนส่งวัสดุก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก 

  ๔) ท ำกำรฉีดพรมน้ ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและกองวัสดุพวกหินและทรำย 
เพ่ือลดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นละอองอย่ำงน้อยวันละ ๒ ครั้ง 

  ๕) บริเวณปำกทำงเข้ำ-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลำ โดยเปิดเฉพำะเมื่อมี 
รถเข้ำ-ออก และต้องรักษำพ้ืนผิวให้สะอำดปรำศจำกเศษหิน ดิน ทรำย หรือฝุ่น ตกค้ำงจนกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ  

  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 

 



๓ 
 

 

 (ฉ) ด้ำนอัคคีภัย 
  จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่ำงเพียงพอ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกรณีเกิด 

เหตุเพลิงไหม้ และมีกำรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ 
 (ช) ด้ำนสังคม 
  ๑) ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำงควบคุมคนงำนไม่ให้ก่อเหตุร ำคำญแก่

ประชำชนหรือชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยออกกฎระเบียบควบคุมอย่ำงเคร่งครัด พร้อมก ำหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน 

  ๒) ติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณด้ำนหน้ำพื้นที่บ้ำนพักคนงำน โดยระบุ
ชื่อบริษัทผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง ชื่อผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพ่ือให้ 
ผู้พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่บ้ำนพักคนงำนได้รับทรำบข้อมูล และสำมำรถติดต่อกับผู้รับจ้ำง
ก่อสร้ำง/ผู้ควบคุมงำนได้โดยตรง ในกรณีได้รับควำมเดือดร้อนจำกบ้ำนพักคนงำน 

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

แบบภูมิสถำปัตย์ที่ออกแบบไว้ ดูแลและจัดระเบียบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงและจัดกำรเศษวัสดุ 
จำกกำรก่อสร้ำงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 

  ๒) จัดท ำรั้วหรือก ำแพงล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำง โดยใช้รั้วหรือก ำแพง
ที่มีควำมสูงอย่ำงน้อย ๒ เมตร 

 (ฌ) ด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
  ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และเป็นไปตำมข้อก 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 ำเสมอและ

น ำไปก ำจัดโดยวิธีกำรที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 



๔ 
 

 

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

 (ข) ด้ำนขยะมูลฝอย 
  ๑) จัดให้มีมำตรกำรลดปริมำณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยของ

โครงกำร เช่น กำรอบรมหรือประชำสัมพันธ์  
  ๒) จัดให้มีที่พักขยะมูลฝอยรวมที่ถูกสุขลักษณะ สำมำรถป้องกันกลิ่น 

และแมลงรบกวน โดยมีขนำดที่สำมำรถรองรับขยะมูลฝอยของโครงกำรได้ไม่น้อยกว่ำ ๓ วัน  
และมีกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย กำรขนถ่ำย และกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขำภิบำล   
ทั้งนี้ ต้องประสำนงำนกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถเก็บ 
ขยะมูลฝอยได้อย่ำงสม่ ำเสมอไม่มีกำรตกค้ำง 

  ๓) จัดให้มีกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยเปียก อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 
๑ ครั้ง โดยน้ ำเสียที่เกิดจำกกำรท ำควำมสะอำดที่พักขยะมูลฝอยต้องผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสียตำม
มำตรกำร (๓) (ก) 

 (ค) ด้ำนกำยภำพของพ้ืนที่ 
  จัดให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน โดยเฉพำะบริเวณแนวเขตที่ดิน 

เพ่ือช่วยยึดหน้ำดิน 
 (ง) ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
  ๑) จัดให้มีที่จอดรถอย่ำงเพียงพออย่ำงน้อยตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 

(พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมกำรกอสรำงอำคำร พ.ศ. ๒๔๗๙ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

  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 ำอย่ำงน้อย 
ปีละ ๑ ครั้ง 

 
ข้อ ๒  ปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน้ ำเสียและน้ ำทิ้ง เฉพำะกรณีโครงกำร 

ทีม่ิได้อยู่ในเขตบริกำรบ ำบัดน้ ำเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 
 (ก) ท ำกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย โดยมีดัชนี 

ที่ท ำกำรตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria   



๕ 
 

 

ทั้งนี้ หำกมีระบบบ ำบัดน้ ำเสียแยกแต่ละอำคำร ให้ตรวจวัดคุณภำพน้ ำเข้ำและออกจำกระบบบ ำบัด
น้ ำเสียแบบสุ่ม 

 (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 เฉพำะกรณีโครงกำรที่มิได้ใช้
น้ 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
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ทุก ๖ เดือน ตำมแบบ ทสจ.ภก. ๑ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ให้จัดท ำตำรำงเปรียบเทียบมำตรกำรที่ก ำหนดและกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรตำมควำมเป็นจริง  
แสดงพร้อมภำพถ่ำยมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบกำร
พิจำรณำทุกข้อของมำตรกำร และจัดท ำกำรบันทึกผลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำ 

(๒) ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงจุดเก็บตัวอย่ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปภำพและแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพำรำมิเตอร์ในกำรตรวจวัดและ
มำตรฐำนเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดและมำตรฐำนในรูปแบบกรำฟ ตำรำง  
หรือลักษณะอ่ืน ๆ ที่สำมำรถแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงชัดเจน 
รวมทั้งเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข 

 
 หมายเหตุ  กำรก่อสร้ำงตำมข้อก ำหนดนี้ ให้หมำยควำมรวมถึงกำรดัดแปลงหรือกำรเปลี่ยน
กำรใช้อำคำรด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ทสจ.ภก. ๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
๑. ชื่อโครงการ ...................................................................................................................................... 
๒. สถานที่ตั้ง .......................................................................................................... ............................... 
๓. ชื่อเจ้าของโครงการ .......................................................................................................... ................. 
๔. จัดท าโดย .................................................................. ........................................................................  
๕. รายละเอียดโครงการ 

๕.๑ ลักษณะ/ประเภทโครงการ ..............................................................................................  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

๕.๒ พ้ืนที่โครงการ …………………………………………………………………...................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๓ กิจกรรมในโครงการ 
 การบ าบัดน้ าเสีย .......................................................... .............................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
 การระบายน้ า .............................................................................................................  

................................................................................................................................................... .............

................................................................................................................................................................ 
 การจัดการขยะมูลฝอย ...............................................................................................  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



ตารางท่ี ๑ แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ ..................................................................................................................... ...... 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๑. … 
๒. ... 
๓. … 
 
 

  

 
ตารางท่ี ๒ แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
 
ชื่อโครงการ ............................................................................................................................................ 
ตั้งอยู่ที่ ....................................................................................................... ............................................ 
ครั้งที่ ................. ประจ าปี พ.ศ. ................. วันที่ ................ เดือน ........................... พ.ศ. .... ............ 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ...............................................................................................................................  
 

ต าแหน่งตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 
   

    
    
มาตรฐาน*    
 

หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด  
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(นายสมศักดิ์ บุญดาว)

ผูอ้ำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ

................................................................
(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
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ทางหลวง

ถนน ซอย

ภูเขา ควน เนิน

แม่น้ำ คลอง ห้วย

อ่างเกบ็น้ำ หนอง บึง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

...............................................................
(นายสมศักดิ์ บุญดาว)

ผูอ้ำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นท่ีเฉพาะ

................................................................
(นางรวีวรรณ ภูริเดช)
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แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เร่ือง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
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