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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

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

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เ ร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่ 

และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  ขยายระยะเวลาการใชบังคับ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครอง
ส่ิงแวดลอม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“แนวชายฝงทะเล”  หมายความวา  แนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ   
ขอ ๓ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาใหใช

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต  พ.ศ.  ๒๕๓๔  เปนเขตพื้นที่ 
ที่ใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้   

ขอ ๔ ใหจําแนกพื้นที่ตามขอ  ๓  เปน  ๙  บริเวณ  ตามแผนที่ทายประกาศนี้  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้   

บริเวณที่  ๑  หมายถึง  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลรอบเกาะภูเก็ตเขาไปในแผนดิน 
เปนระยะ  ๕๐  เมตร  รวมทั้งพื้นที่ในเกาะตาง  ๆ  เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 
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บริเวณที่  ๒  หมายถึง  พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๑  เขาไปในแผนดินเปน

ระยะ  ๑๕๐  เมตร  เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๓  หมายถึง  พื้นที่ที่กําหนดใหเปนศูนยราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี  และพื้นที่

ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่  ๒  เขาไปในแผนดินเปนระยะ  ๒๐๐  เมตร  เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่  ๕  

บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๔  หมายถึง  พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  

บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗  โดยจําแนกพื้นที่  เปนดังนี้ 

(๑) เขตอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมหรือยานอาคารเกา  มีแนวเขตดังนี้ 

 ดานเหนือ  เร่ิมตนจากบริเวณที่วัดจากศูนยกลางถนนดีบุกข้ึนไปทางทิศเหนือของถนน

สตูลฟากตะวันตกเปนระยะ  ๔๕  เมตร  เร่ือยไปทางดานตะวันออกตามแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตร

กับศูนยกลางถนนดีบุก  จนถึงคลองบางใหญฝงตะวันออก  แลวเร่ือยลงมาทางทิศใตตามแนวคลองบางใหญ

ฝงตะวันออกจนถึงถนนดีบุกฟากใต  แลวเร่ือยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใตจนจดกับ

ถนนมนตรีฟากตะวันตก 

 ดานตะวันออก  จากจุดสุดทายดานเหนือเร่ือยลงมาทางทิศใตตามแนวถนนมนตรี 

ฟากตะวันตก  ผานถนนถลาง  และคลองบางใหญ  จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ 

 ดานใต  จากจุดสุดทายดานตะวันออกเร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงา 

ฟากเหนือ  จนถึงคลองบางใหญฟากตะวันออก  เร่ือยลงตามแนวคลองบางใหญฟากตะวันออกเปนระยะ  

๔๕  เมตร  จากศูนยกลางถนนพังงา  แลวเร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตร  

กับศูนยกลางถนนพังงา   จนถึงบริเวณที่ เปนจุดตัดกันระหวางแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตร   

กับศูนยกลางถนนพังงาและแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตรกับศูนยกลางถนนเยาวราช  แลวเร่ือยลงมา

ทางทิศใตจนถึงแนวถนนรัษฎาฟากใต  แลวเร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใตตอไป

ตามแนวถนนระนองฟากใต   แลวเ ร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวเสนขนานระยะ   ๔๕   เมตร   

กับศูนยกลางถนนเยาวราช  จนถึงบริเวณที่เปนจุดตัดกันระหวางแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตร   

กับศูนยกลางถนนเยาวราชและแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตรกับศูนยกลางถนนถลาง  แลวเร่ือยไปทาง

ทิศตะวันตกตามแนวเสนขนานระยะ  ๔๕  เมตรกับศูนยกลางถนนกระบี่จนจดกับบริเวณที่วัดจากแนว

ถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใตเปนระยะ  ๔๕  เมตร  จากศูนยกลางถนนกระบี่ 
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ดานตะวันตก  จากจุดสุดทายดานใตเร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตก 
จนจดกับจุดเร่ิมตนดานเหนือ 

(๒) เขตหนาแนนมาก  มีแนวเขตตามพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดยกเวนบริเวณที่  ๔  (๑)  และ  (๓) 
(๓) เขตหนาแนนสูงมาก  มีแนวเขตดังนี้ 
 ดานเหนือ  เร่ิมตนจากบริเวณที่เปนจุดตัดระหวางเสนที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ  ๒  

ฟากตะวันตก  ตัดกับศูนยกลางถนนพังงาต้ังฉากไปทางทิศเหนือเปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลาง
ถนนพังงา  กับแนวเสนขนานระยะ  ๑๐๐  เมตร  กับศูนยกลางถนนพังงา  เร่ือยไปทางทิศตะวันออกจนจด
ถนนสุรินทรฟากตะวันตก 

 ดานตะวันออก  จากจุดสุดทายดานเหนือเร่ือยลงมาทางทิศใตตามแนวถนนสุรินทร 
ฟากตะวันตก  จนจดกับถนนศรีเสนาฟากเหนือ  เ ร่ือยไปตามแนวถนนศรีเสนาทางทิศตะวันตก 
จนจดถนนวีระพงษหงสหยกฟากตะวันตก  เร่ือยลงมาตามแนวถนนวีระพงษหงสหยกทางทิศใตจนจด
ถนนในวงเวียนนิมิตร  (วงเวียนมาน้ํา)  ฟากเหนือ   

 ดานใต  จากจุดสุดทายดานตะวันออกเร่ือยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร  (วงเวียนมาน้ํา)  
ทางทิศตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต  เร่ือยไปตามแนวถนนชนะเจริญฟากใตทางทิศตะวันตก 
จนจดถนนดิลกอุทิศ  ๒  ฟากตะวันตก 

 ดานตะวันตก  จากจุดสุดทายดานใตเร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลกอุทิศ  ๒   
ฟากตะวันตก  จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ  ๒  ตัดกับถนนพังงา  เร่ือยไปทางทิศเหนือจนถึงจุดเร่ิมตน
ดานเหนือ 

บริเวณที่  ๕  หมายถึง  พื้นที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พื้นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  เวนแตพื้นที่ในบริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๗   

(๒) พื้นที่ดินของอาคารหรือสถานท่ี  ดังตอไปนี้   

 (ก) แนวคาย  (โคกชนะพมา) 

 (ข) บานพระยาวิชิตสงคราม 

 (ค) มัสยิดบานบางเทา 

 (ง) บานทาวเทพกระษัตรี 

 (จ) วัดฉลอง 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

 (ฉ) วัดทาเรือ 

 (ช) วัดเทพกระษัตรี 

 (ซ) วัดพระทอง 

 (ฌ) วัดพระนางสราง 

 (ญ) สุเหราเกาะบานเคียน 

 (ฎ) กําแพงเมืองถลางบางโรง 

 (ฏ) ศาลหลักเมืองถลางปาสัก 

 (ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม 

 (ฑ) กําแพงเมืองถลาง - บานดอน 

(๓) พื้นที่ที่มีรัศมีโดยรอบเปนระยะ  ๑๐๐  เมตร  วัดจากเขตที่ดินของอาคารหรือสถานที่ตาม  (๒) 

บริเวณที่  ๖  หมายถึง  พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตร  ถึง  ๘๐  เมตร 

บริเวณที่  ๗  หมายถึง  พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา  ๘๐  เมตร  ข้ึนไป 

บริเวณที่  ๘  หมายถึง  พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะตาง ๆ  นอกจากบริเวณที่  ๑  ถึง  บริเวณที่  ๗ 

บริเวณที่  ๙  หมายถึง  พื้นที่นานน้ําทะเลภายในเขตจังหวัดภูเก็ต   

ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  หามกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด  ๆ  ใหเปนอาคาร  

ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิดที่มีปริมาณน้ําทิ้งตามกฎหมาย  วาดวยโรงงาน  

ต้ังแต  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือมีปริมาณความสกปรกของน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดต้ังแต  

๒๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป  และโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน  ตามบัญชี  ๑  

ทายประกาศนี้  ทั้งนี้  เวนแตโรงงานดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม   

 (ข) โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์  ทําน้ําประปา  หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร   

หรือโรงงานอุตสาหกรรม   

 (ค) โรงงานที่ จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ของโรงงานใหดีกวาเดิม  หรือโรงงานที่เพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม  และไมเขาขาย

ขยายโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  ทั้งนี้  ใหกอสรางไดเฉพาะในบริเวณพื้นที่เดิมเทานั้น 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๒) โรงฆาสัตว  เวนแตการกอสรางทดแทนของเดิมพรอมดวยระบบบําบัดและการจัดการ

ของเสียตามมาตรฐานของทางราชการบนพื้นที่เดิม  หรือพื้นที่ใหมที่มิไดขัดกับกฎกระทรวงใหใชบังคับ

ผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต 

(๓) ฌาปนสถาน  เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้นที่เดิมซ่ึงจะตองมี

ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  รวมทั้งส่ิงกอสรางและอาคารประกอบของระบบควบคุมมลพิษ 

ทางอากาศตองเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการ 

(๔) สุสาน  เวนแตกรณีสุสานที่มีอยูเดิมไดใชประโยชนเต็มพื้นที่เดิมที่ไดจัดไวเพื่อการนั้นแลว  

ใหดําเนินการได  แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร  และมีระยะหาง 

จากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร 

(๕) คลังน้ํ ามัน เชื้อ เพลิงและสถานที่ที่ ใช ในการ เก็บรักษาน้ํ ามัน เชื้อ เพลิงที่ ไม ใช 

กาซปโตรเลียมเหลวและกาซธรรมชาติเพื่อจําหนายที่ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

น้ํามันเชื้อเพลิง  เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   

(๖) สถานที่บรรจุกาซ  สถานที่เก็บกาซ  และหองบรรจุกาช  สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว 

และกาซธรรมชาติ  เวนแตสถานีบริการกาซ  รานจําหนายกาซ  สถานที่ใชกาซ  และสถานที่จําหนาย

อาหารที่ใชกาซ  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  แตไมรวมถึงการยายสถานที่บรรจุกาซ

จากสถานที่ต้ังเดิม  ไปยังสถานที่ต้ังแหงใหมที่เหมาะสมและปลอดภัยกวา  โดยไมเพิ่มปริมาณ 

ขอ ๖ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  ที่มีการกําหนดใหเปนเขตผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงใหใช

บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต  การใชประโยชนในที่ดินที่มิใชเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ

หรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ในการสรางโรงงานอุตสาหกรรม  ใหมีไดเฉพาะโรงงาน

จําพวกที่  ๑  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน   หรือโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท  ชนิด  จําพวก   

และขอกําหนดเพิ่มเติมในบัญชี  ๒  ทายประกาศนี้ 

โรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่งตองมีปริมาณน้ําทิ้งไมเกิน  ๑,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  

หรือมีปริมาณความสกปรกของน้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดไมเกิน  ๒๐  กิโลกรัมตอวันข้ึนไป  เวนแต 

(ก) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม   

(ข) โรงงานจัดหาน้ํา  ทําน้ําใหบริสุทธิ์  ทําน้ําประปา  หรือจําหนายน้ําไปยังอาคาร  หรือโรงงาน

อุตสาหกรรม   
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(ค) โรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงาน

ใหดีกวาเดิม  หรือเพิ่มเคร่ืองจักรเพื่อแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอม 

ขอ ๗ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  การกอสรางอาคารปศุสัตวใหเปนไปตามพื้นที่และหลักเกณฑ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  หามกอสรางอาคารปศุสัตว 

(๒) ในพื้นที่นอกเขตพื้นที่ตาม  (๑)  การกอสรางอาคารปศุสัตวใหเปนไปตามขอบัญญัติทองถิ่น 

อาคารปศุสัตวตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร  

และตองหางจากแหลงน้ําสาธารณะหรือบอน้ําเพื่อการบริโภคไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  รวมทั้งตองมี 

บอกรองและบอบําบัดมูลสัตวและน้ําเสีย  ตลอดจนตองมีมาตรการควบคุมการปลอยทิ้งของเสีย 

ใหเปนไปตามมาตรฐานของทางราชการดวย 

ขอ ๘ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณพื้นที่ตามขอ  ๔  ซ่ึงไมใชกรณีที่ตองหาม

ตามขอ  ๕  ขอ  ๖  หรือขอ  ๗  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๑  ใหมไีดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  และตองมีระยะหาง

จากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  เวนแตในเขตที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารใชบังคับ  ความสูงของอาคารใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนั้น   

(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร 

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๓  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๖  เมตร 

(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๔  (๑)  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  พื้นที่บริเวณ 

ที่  ๔  (๒)  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๔๕  เมตร  และมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่

อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางในที่ดินแปลงเดียวกันที่ย่ืนขออนุญาต

กอสรางอาคารไมเกิน  ๖  ตอ  ๑  และพื้นที่บริเวณที่  ๔  (๓)  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  

๖๐  เมตร  และมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้นที่ดินของอาคารทุกหลัง 

ที่กอสรางในที่ดินแปลงเดียวกันที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารไมเกิน  ๘  ตอ  ๑   

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๕  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  เวนแตกรณีที่สภา

ทองถิ่นที่ เกี่ยวของมีมติใหอาคารมีความสูงไดเกินกวา  ๖  เมตร  แตจะใหอาคารมีความสูงเกิน   

๑๒  เมตร  ไมได   
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(๖) พื้นที่บริเวณที่  ๖  ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน  ๘  เมตร  เวนแตโครงสราง 
ที่จําเปนของกิจการสาธารณูปโภคของรัฐหรือกิจการสาธารณูปโภคที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ  ซ่ึงพิสูจนไดวา
ความสูงของพื้นที่เปนปจจัยสําคัญทางวิศวกรรมที่มีผลตอการผลิตหรือการดําเนินการ  ทั้งนี้  ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

(๗) พื้นที่บริเวณที่  ๗  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด  ๆ  เวนแต   
 (ก) การดําเนินการของรัฐเพื่อความมั่นคงของประเทศ  หรือเพื่อประโยชนสาธารณะ 

ในการสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณรับสงสัญญาณวิทยุ  หรือดาวเทียม 
 (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ  หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ไดรับสัมปทานจากรัฐ  

เฉพาะกิจการซึ่งพิสูจนไดวาความสูงของพื้นที่ เปนปจจัยสําคัญทางวิศวกรรมที่มีผลตอการผลิต 
หรือการดําเนินการ   

 ทั้งนี้  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔  คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

(๘) พื้นที่บริเวณที่   ๘  ใหมีได เฉพาะอาคารที่มีความสูงไมเกิน   ๒๓   เมตร   เวนแต 
เปนโครงสรางที่ใชในกิจการโทรคมนาคมที่เปนเสารับสงสัญญาณที่มีความสูงไมเกิน  ๒๓  เมตร   
ต้ังหางจากเขตถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๖๐  เมตร  แตถามีความสูงเกินกวา  ๒๓  เมตร  ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๓  และตองต้ังหางจากเขตถนนสาธารณะไมนอยกวา   
๖๐  เมตรดวย 

(๙) โครงสรางที่ใชในกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณูปโภคที่อยูในบริเวณที่  ๑   
ถึงบริเวณที่  ๖  ที่มีความสูงเกินกวาที่กําหนดไวใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  แลวแตกรณี   
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔   

(๑๐) อาคารระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาของเทศบาลนครภูเก็ตในพื้นที่บริเวณที่  ๑   
ถึงบริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ที่มีความสูงเกินกวาที่กําหนดไวใน  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  หรือ  
(๘)  แลวแตกรณี  ใหเปนไปตามที่เทศบาลนครภูเก็ตกําหนด   

ขอ ๙ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตามขอ  ๘  ตองมีพื้นที่วางตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   
(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๑  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต

กอสรางอาคารนั้น  เวนแตในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  หรือที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
และคลังสินคา  ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๔๐  
ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 
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(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๒  ถาเปนอาคารประเภทบานเด่ียว  บานแฝด  อาคารสํานักงาน  อาคาร 
อยูอาศัยรวม  หรืออาคารสาธารณะ  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร  แตถาเปนอาคารพาณิชย  อาคารประเภทบานแถว  หองแถว  หรือตึกแถว   
ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๑๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  แตถาอยูในเขต 
ที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใชบังคับ  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวา
รอยละ  ๕๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ถาเปนอาคารประเภท 
บานเด่ียว  บานแฝด  อาคารสํานักงาน  อาคารอยูอาศัยรวม  หรืออาคารสาธารณะ  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวา
รอยละ  ๓๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  แตถาเปนอาคารพาณิชย  อาคารประเภท
บานแถว  หองแถว  หรือตึกแถว  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๑๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาต
กอสรางอาคาร 

(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๑  ถึงบริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ที่เปนพื้นที่ที่ใชในการกอสรางงาน
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาของเทศบาลนครภูเก็ต  ใหมีพื้นที่วางตามที่เทศบาลนครภูเก็ตกําหนด 

(๕) พื้นที่บริเวณที่  ๔  (๑)  ถาเปนอาคารที่จัดใหมีชองทางเดินดานหนาอาคารทะลุถึงอาคาร
ขางเคียงตามลักษณะสถาปตยกรรมชิโนโปรตุเกส  (จีนผสมโปรตุเกส)  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๑๖  
ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารแตถาเปนอาคารอื่นที่มิไดมีลักษณะตามรูปแบบดังกลาว  
ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  พื้นที่บริเวณที่  ๔  
(๒)  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๓๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น  และพื้นที่
บริเวณที่  ๔  (๓)  ใหมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ขอ ๑๐ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในพื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  
บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้   

(๑) พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๖  ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๒๐  ถึง  รอยละ  ๓๕  
ใหมีไดเฉพาะอาคารประเภทบานเด่ียวหรืออาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  ขนาดแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๐๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๙๐  
ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๐  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร   
และมีพื้นที่สีเ ขียวไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง  โดยมีไม ยืนตนที่ เปนไมทองถิ่นเปน
องคประกอบหลัก 
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(๒) พื้นที่บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๘  ที่มีความลาดชัน
ต้ังแตรอยละ  ๒๐  ถึง  รอยละ  ๓๕  ใหมีไดเฉพาะอาคารประเภทบานเด่ียวหรืออาคารเด่ียวที่มีความสูง
ไมเกิน  ๑๒  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๐๐  ตารางวา   
มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๙๐  ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๐  ของแปลงที่ดิน
ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง  โดยมีไมยืนตน
ที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลกั 

(๓) พื้นที่บริเวณที่  ๑  และบริเวณที่  ๖  ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕  ถึง  รอยละ  ๕๐  
ใหมีไดเฉพาะอาคารประเภทบานเด่ียวหรืออาคารเด่ียวที่มีความสูงไมเกิน  ๖  เมตร  ขนาดแปลงที่ดิน 
ที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา  ๑๒๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  
๘๐  ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวารอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  
และมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ  ๕๐  ของพื้นที่วาง  โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก 

(๔) พื้นที่บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  บริเวณที่  ๕  และบริเวณที่  ๘  ที่มีความ
ลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕  ถึง  รอยละ  ๕๐  ใหมีไดเฉพาะอาคารประเภทบานเด่ียวหรืออาคารเด่ียว 
ที่มีความสูงไมเกิน  ๑๒  เมตร  ขนาดแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางตองมีเนื้อที่ไมนอยกวา   
๑๒๐  ตารางวา  มีพื้นที่อาคารคลุมดินตอหลังไมเกิน  ๘๐  ตารางเมตร  และมีพื้นที่วางไมนอยกวา   
รอยละ  ๗๕  ของแปลงที่ดินที่ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร  และมีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ  ๕๐  
ของพื้นที่วาง  โดยมีไมยืนตนที่เปนไมทองถิ่นเปนองคประกอบหลัก 

(๕) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๕๐  ข้ึนไป  หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ 

การปรับระดับพื้นดินสําหรับพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหปรับระดับตามแนวนอนตอแนวด่ิงไดใน

อัตราสวนไมเกิน  ๒ : ๑  สวน  และหามปรับระดับโดยการขุดดินหรือถมดิน  ลึกหรือสูงเกิน  ๑  เมตร  

เวนแตเพื่อการกอสรางระบบฐานรากอาคารหองใตดิน  หรือบอเก็บน้ําใตดิน  และการปรับระดับพื้นดิน  

การขุดดิน  การถมดิน  ตองไมทําอันตรายตอรากและลําตนของตนไมเด่ียวหรือตนไมหมูที่ ข้ึนอยู 

ตามธรรมชาติ  ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงที่สูง  ๑.๓๐  เมตร  ต้ังแต  ๕๐  เซนติเมตรขึ้นไป   

และมิใหเคลื่อนยายหรือทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน  ระดับพื้นดิน  หรือโผลเหนือพื้นดิน 

ขอ ๑๑ การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่  ๑  บริเวณที่  ๒  บริเวณที่  ๓  บริเวณที่  ๔  

บริเวณที่  ๕  บริเวณที่  ๖  และบริเวณที่  ๘  ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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(๑) กรณีที่ไมมีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินตํ่ากวาถนนสาธารณะ 
ในบริเวณที่กอสราง  ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเทากับถนน
สาธารณะหรือสูงกวาถนนสาธารณะใหวัดจากระดับถนนสาธารณะ   

(๒) กรณีมีหองใตดินซ่ึงคาระดับเปนลบ  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
เชนเดียวกับกรณี  (๑) 

(๓) กรณีพื้นดินเปนเชิงลาดแนวเชิงเขา  ความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง  
ณ  จุดที่ตํ่าที่สุดของอาคารหลังนั้น 

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับตามวรรคหนึ่งข้ึนไปในแนวดิ่งถึงสวนที่สูงสุด 
ของอาคาร  สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

ขอ ๑๒ ในพื้นที่ตามขอ  ๔  หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม  ดังตอไปนี้   
(๑) การทําเหมืองแร 
(๒) การขนสงหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชระบบทอขนสง  เวนแตในบริเวณที่กําหนดให

เปนที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  และประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา  ตามกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต   

(๓) การถม  ปรับพื้นที่  หรือปดกั้น  ซ่ึงทําใหแหลงน้ําสาธารณะในแผนดินและแหลงน้ํา 
ในขุมเหมืองต้ืนเขินหรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําใหน้ําในแหลงน้ํานั้นไมอาจไหลไปไดตามปกติ 

(๔) การกระทําใด ๆ  ที่เปนการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ  ปาชายเลน  และแหลง
หญาทะเล  เวนแตกรณีดังตอไปนี้   

 (ก) การดําเนินการของทางราชการเพื่อการวิจัยทางวิชาการ  การคุมครอง  การฟนฟู   
การเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔ 

 (ข) การดําเนินการของทางราชการในพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรมที่ไดรับการผอนผัน
จากคณะรัฐมนตรีใหใชประโยชนได  ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมปาไมในเร่ืองการขอใช
พื้นที่และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔ 

(๕) การขุดลอกรองน้ํา  เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา  หรือการดําเนินการเพื่อความ

ปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๖) การถมทะเล  เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือมีความจําเปน 

เพื่อกิจการของสวนราชการโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔  และคณะรัฐมนตรี 
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(๗) การลวงล้ําลําน้ํา  เวนแตอาคารหรือการลวงล้ําที่ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความ

ในกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย 

(๘) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล   เวนแต เปนกรณีที่ไดผานการบําบัด 

ตามมาตรฐานของทางราชการแลว 

(๙) การเก็บหรือทําลายปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  กัลปงหา  หรือหญาทะเล  

หรือการกระทําใด  ๆ  ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบทําใหปะการัง  ซากปะการัง  หรือหินปะการัง  

กัลปงหา  หรือหญาทะเล  ถูกทําลายหรือเสียหาย  เวนแตการดําเนินการ  ดังนี้   

 (ก) การกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ 

 (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเปนตามที่คณะกรรมการตามขอ  ๑๔  

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  และคณะรัฐมนตรี   

มีมติเห็นชอบ 

(๑๐) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบัญชีปลาสวยงามทายประกาศนี้  

เวนแต 

 (ก) การจับ  หรือครอบครองของทางราชการ   เพื่อการศึกษาวิ จัย  การเพาะพันธุ   

การเพาะเลี้ยง  หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะ  ทั้งนี้  ตองไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมประมง 

หรือผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  แลวแตกรณี  หรือการจําหนายปลาสวยงามที่ไดจากการเพาะพันธุ 

หรือการเพาะเลี้ยง   

 (ข) การครอบครองของภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยงเพื่อจําหนายโดยไดรับหนังสือ

อนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  หรือการครอบครองเพื่อการพักผอนหยอนใจ   

(๑๑) การขุด  ตัก  หรือลอก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  หรือทรายบก  ในพื้นที่ที่มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน  ๘๐   เมตร  หรือมีความลาดชันเฉลี่ยเกินกวารอยละ  ๓๕  เวนแต 

การกอสรางส่ิงปลูกสรางอื่นใดที่มิใชอาคาร  หรือเพื่อการดําเนินการที่ไดรับการยกเวนตามที่กําหนดไว

ในขอ  ๑๐   

(๑๒) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา  เวนแต 

 (ก) เปนผูประกอบกิจการกอนวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖  และไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียน

บัญชีรายชื่อกับกรมประมง  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ  เง่ือนไข  และมาตรการที่กรมประมงกําหนด   
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 (ข) เปนการดําเนินการของทางราชการเพื่อการเผยแพร  และพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุง  
รวมทั้งการดําเนินการที่ตอเนื่องของกรมประมง 

(๑๓) การติดต้ังปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายบนพื้นดิน  ดังตอไปนี้  เวนแต 
ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายของทางราชการ   

 (ก) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่ เอกชนที่มีระยะหางจาก 
ที่สาธารณะวัดเปนมุมฉากในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปาย 
และส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายนั้นในแนวด่ิง 

 (ข) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือที่สาธารณะที่มีขนาดเกิน   
๑  ตารางเมตร  หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน  ๑๐  กิโลกรัม   

 (ค) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตามแนวทางหลวงหรือทางสาธารณะ  
ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย  หรือทัศนียภาพอันสวยงาม  หรือนาจะเปนอันตรายตอชีวิต  
รางกาย  หรือทรัพยสิน  และปายตามแนวทางหลวง  ที่มีระยะหางระหวางปายนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร   

 (ง) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายเหนือพื้นที่ที่มีระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต  ๔๐  เมตรขึ้นไป  หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกวารอยละ  ๓๕ 

(๑๔) การกระทําใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางดานกายภาพ  
ชีวภาพ  หรือชีวกายภาพ  ในพื้นที่สันทราย  สันดอน   หนาผา  ปากน้ํา  เวนแตการกระทําของ 
ทางราชการเพื่อปองกันการกัดเซาะชายฝง  หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(๑๕) การกระทําใด ๆ  ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม  หรือทําใหทัศนียภาพ
บริเวณหาดเสียไป  เวนแตการกระทําของทางราชการเพื่อการฟนฟูและรักษาสภาพตามธรรมชาติ 
ของหาด  การปองกันการกัดเซาะชายฝง  การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด  การติดต้ัง 
ปายเตือนของทางราชการ  หรือการทําทุน  ทั้งนี้  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔ 

(๑๖) การกระทําใด ๆ  ที่เปนการทําลายหินดานทั้งที่อยูใตพื้นดิน  ระดับพื้นดิน  หรือโผลพนดิน  
เวนแตเปนการกอสรางอาคารของทางราชการโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ  ๑๔  
เนื่องจากมีความจําเปนเพื่อใหบริการสาธารณะและไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

ขอ ๑๓ สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร  หรือดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการในพื้นที่ตามขอ  ๔  นอกจากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน
ประกาศนี้แลว  ใหจัดทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  หรือรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  แลวแตกรณี  ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  ใหจัดทําสําหรับการกอสรางอาคาร  หรือการดําเนินการ
โครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟา 
(๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตไอน้ํา  เพื่อการจําหนาย 
(๓) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

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

(๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   ที่มี จํานวน 
เตียงสําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๑๐  เตียง  ถึง  ๒๙  เตียง 

(๕) การขุด  ตัก  หรือลอก  กรวด  ดิน  ดินลูกรัง  และทรายบก  ที่มีความลึกจากระดับพื้นดิน
เกิน  ๓  เมตร  หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร   

(๖) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยไมถึง  ๒๕๐  แปลง  หรือมีเนื้อที่ไมเกิน  ๑๐๐  ไร 

(๗) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือต้ังแต  ๑๐๐  ตันกรอสขึ้นไป  แตไมถึง  ๕๐๐  ตันกรอส  
หรือมีความยาวหนาทาไมถึง  ๑๐๐  เมตร  และพื้นที่รวมของทาเทียบเรือมีขนาดไมถึง  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  
เวนแตทาเทียบเรือสําราญและกีฬา  ทุกขนาด   

(๘) เข่ือนเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําต้ังแต  ๑๖๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร   
แตไมถึง  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร 

(๙) ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ข้ึนไป  
และมีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต  ๕๐๐  เมตร  ถึง  ๑,๕๐๐  เมตร  หรือบนพื้นที่ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา  ๘๐  เมตร  และมีความยาวตอเนื่องกันต้ังแต  ๕๐๐  ถึง  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๑๐) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน
ต้ังแตรอยละ  ๑๕  ถึง  รอยละ  ๒๕ 

(๑๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดไมเกิน  
๓,๐๐๐  ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไมเกิน  
๕๐  ตันตอวัน  แตไมรวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๑๒) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๑๐  หลัง  ถึง  ๗๙  หลัง  หรือหองแถว  ตึกแถว  
หรือบานแถว  ที่มี จํานวนหองพักต้ังแต  ๑๐   หอง   ถึง  ๗๙  หอง  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน 
หรือติดตอกัน  ไปใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม   

รายงานการวิ เคราะหผลกระทบสิ่ งแวดลอม   ให จัดทํ าสําหรับการกอสร างอาคาร   
หรือการดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อจําหนาย 

(๒) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลเกินกวา  ๕๐  เมตร  ซ่ึงมีจํานวน

หองพักต้ังแต  ๘๐  หองข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ใชสอยของทุกอาคารดังกลาวรวมกันต้ังแต  ๔,๐๐๐  ตารางเมตร

ข้ึนไป 

(๓) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายวาดวยโรงแรม  หรืออาคารอยูอาศัยรวม

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  ที่อยูหางจากแนวชายฝงทะเลไมเกิน  ๕๐  เมตร 

(๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  ที่มีจํานวนเตียง

สําหรับผูปวยคางคืนต้ังแต  ๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๕) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อ

ประกอบการพาณิชย  ที่มีจํานวนที่ดินแปลงยอยต้ังแต  ๒๕๐  แปลงขึ้นไป  หรือมีเนื้อที่เกินกวา  ๑๐๐  ไร   

(๖) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือต้ังแต  ๕๐๐  ตันกรอส  หรือมีความยาวหนาทา

ต้ังแต  ๑๐๐  เมตร  หรือพื้นที่รวมของทาเทียบเรือมีขนาดต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  ข้ึนไป   

(๗) ทาเทียบเรือสําราญและกีฬา  ทุกขนาด 

(๘) เข่ือนเก็บกักน้ําหรืออางเก็บน้ําที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําต้ังแต  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  ลูกบาศกเมตร 

ข้ึนไป 

(๙) ทางหรือถนนสวนบุคคลที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชันต้ังแตรอยละ  ๑๕  ข้ึนไป  

และมีความยาวตอเนื่องกันเกินกวา  ๑,๕๐๐  เมตร  หรือบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

เกินกวา  ๘๐  เมตร  และมีความยาวตอเนื่องกันเกินกวา  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๑๐) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง  ที่กอสรางบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน

เกินกวารอยละ  ๒๕  หรือบนพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกวา  ๘๐  เมตร 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๑๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียไดเกิน  ๓,๐๐๐  
ลูกบาศกเมตรตอวัน  หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดเกิน  ๕๐  ตันตอวัน  
และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

(๑๒) กิจการที่นําบานพักอาศัยที่มีจํานวนต้ังแต  ๘๐   หลังข้ึนไป  หรือหองแถว  ตึกแถว   
หรือบานแถว  ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต  ๘๐  หองข้ึนไป  ที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดตอกัน   
ไปใหบริการเปนสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 

(๑๓) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
(๑๔) โรงฆาสัตว 
(๑๕) การดําเนินการของทางราชการในพื้นที่ปาชายเลนเสื่อมโทรม  ตามขอ  ๑๒  (๔)  (ข) 
การกอสรางอาคารตามขอนี้  ใหหมายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปลี่ยนการใชอาคารดวย 
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

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

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  เปนประธานกรรมการ  
ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดภูเก็ตที่เกี่ยวของ  ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ  นายอําเภอ  ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในจังหวัดภูเก็ต
ไมเกินสามคน  ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับการทองเที่ยว  เกษตรกรรม  หรืออุตสาหกรรมที่อยู
ในจังหวัดภูเก็ตไมเกินสามคน  และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในจังหวัดภูเก็ตไม เกินสามคน   เปนกรรมการ  และใหผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดภูเก็ต  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๕ เพื่อประโยชนในการสงวนรักษา  การอนุรักษ  การปกปอง  การฟนฟูบูรณะ   
และการจัดการดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตามขอ  ๔  ใหจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการตามขอ  ๑๔  มีหนาที่  ดังนี้ 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

(๑) จัดทําแผนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ในพื้นที่หรือบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นที่พรุ  ปาชายเลน  แหลงปะการัง  แหลงหญาทะเล  หรือพื้นที่อันเปนที่ต้ังแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
เส่ือมโทรม  หรือพื้นที่ที่จังหวัดเห็นควรดําเนินการ  เพื่อใหสภาพฟนกลับคืนสูสภาวะธรรมชาติเดิม
นํามาซึ่งความอุดมสมบูรณแกทองถิ่น  และใหจังหวัดบรรจุแผนดังกลาวไวในแผนงบประมาณจังหวัด  
เพื่อเปนกรอบในการต้ังงบประมาณสําหรับดําเนินการใดๆ 

(๒) กําหนดเขตการใชประโยชนในพื้นที่บริเวณที่  ๙  และประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการที่มีผลเปนการคุมครองสิ่งแวดลอมไวดีกวา 

ที่กําหนดไวในประกาศนี้  ก็ใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 
ขอ ๑๗ ในเขตพื้นที่ตามขอ  ๔  ผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นตองดําเนินการใหเปนไป

ตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ดวย 
ขอ ๑๘ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดที่ตองหามตามประกาศนี้  ถาไดรับอนุญาต 

ตามกฎหมายใดไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหคงดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไมไดรับ
อนุญาตหรือไมได รับการตออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น   แตจะดํา เนินการอื่นเพิ่ม เ ติม 
หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว  หรือนอกเหนือจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิมกอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับไมได 

ขอ ๑๙ อาคารที่มีอยูแลวกอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ดําเนินการตามประกาศนี้  การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ตามประกาศนี้  แตจะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารดังกลาวใหเปนอาคารชนิดหรือประเภท 
ที่มีลักษณะตองหามตามประกาศนี้ไมได 

ขอ ๒๐ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลง 
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น  กอนวันที่
ประกาศนี้ใชบังคับ  และยังกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชไมแลวเสร็จ  ใหคงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือที่ไดรับแจงไว  แตการขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงหรือการดําเนินการอื่นใด
หลังจากวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

อาคารที่ไดย่ืนคําขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงการใชตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้นไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  การพิจารณา
อนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ใชบังคับอยูในวันที่ย่ืนคําขออนุญาตนั้น 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ขอ ๒๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับมีกําหนดระยะเวลาหาปนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



บัญชี ๑  

ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เร่ือง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดับที่ตาม

กฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใชในการ

กอสรางอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

ดังตอไปนี ้

(๑) การโม บด หรือยอยหิน  

(๒) การดูดทราย 

๑๕  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสตัวอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

   (๒) การปนหรือบด พืช เมล็ดพืช กาก 

         พืช เนือ้สัตว กระดูกสัตว ขนสัตว 

         หรือเปลือกหอย สําหรับทําหรือ 

         ผสมเปนอาหารสัตว 

๑๖ โรงงานประกอบกิจการตม กล่ัน หรือผสมสุรา 

๑๗ โรงงานประกอบกิจการเอทลิแอลกอฮอล ซึ่งมิใชเอทิลแอลกอฮอลที่ผลิตจาก

กาก ซัลไฟตในการทําเย่ือกระดาษ 

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ดายหรือเสนใยซึ่งมิใชใยหิน 

(Asbestos) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้

    (๑) การหมัก คารบอไนซ เท็กเจอรไรซ  

          ฟอก หรือยอมสีเสนใย 

    (๓) การฟอก ยอมสี หรือแตงสําเร็จ 

          ดายหรือส่ิงทอ 

๒๙ โรงงานประกอบกิจการ หมกั ชําแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตง 

แตงสําเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสหีนังสัตว 

๓๘ โรงงานประกอบกิจการเยื่อหรือกระดาษ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

(๑)  การทําเย่ือจากไม หรือวัสดอ่ืุน 

(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใชในการกอสรางชนิดที ่

      ทาํจากเสนใย (Fiber) หรือแผนกระดาษไฟเบอร (Fiberboard) 



 ๒ 
 

ลําดับที่ตาม

กฎหมาย 

วาดวยโรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

๔๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซึ่งมิใชปุย 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

ดังตอไปนี ้

(๑)  การทําเคมภีณัฑ สารเคมี หรือวัสดุเคมี 
(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก  คัดเลือก หรือแบงบรรจุ เฉพาะ 

      เคมีภัณฑอันตราย 

๔๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย สารปรับปรุงดิน หรือสารปองกันหรือ

กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว(Pesticides) อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี ้

    (๑) การทาํปุยเคม ี

๔๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ํามนัชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร 

หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุดอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

(๑)  การทําสีสําหรับใชทา พน หรือเคลือบ 

(๒) การทําน้าํมันชักเงา น้ํามันผสมสี หรือน้ํายาลางสี 

(๓) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสําหรับใชยาหรืออุด 

๔๙ โรงงานกลั่นน้าํมันปโตรเลียมและโรงแยกกาชธรรมชาต ิ

 

๕๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลติจากปโตรเลียม ถานหนิหรือลิกไนต 

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้ 

    (๔) การผสมผลติภัณฑจากปโตรเลียมเขาดวยกันหรือ การผสมผลิตภัณฑ 

          จากปโตรเลียมกับวสัดุอ่ืน 

๕๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปนูขาว หรือปูนปลาสเตอร อยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี ้

    (๑) การทาํซีเมนต ปนูขาว หรือปูนปลาสเตอร 

 

๕๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หลอ รีด ดึง หรือผลติเหล็ก

หรือเหล็กกลา  

๖๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ 

    (๑) ถลุง ผสม หลอม หลอ รีด ดึง หรือ ผลิตโลหะ ซึ่งมิใชเหล็กหรือ 

          เหล็กกลา  

๘๘ โรงงานประกอบกิจการผลติพลังงานไฟฟา เฉพาะทีใ่ชถานหินหรือพลังงาน

นิวเคลียรเปนเชื้อเพลิง 

 



บัญชี ๒  
ทายประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เรื่อง กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม  

ในบริเวณพื้นท่ีจังหวดัภูเกต็ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผล

เกษตรกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

   

    (๑) การตม นึ่ง หรืออบพืช หรือเมล็ดพืช ได -  

    (๒) การกะเทาะเมล็ดหรอืเปลือก เมลด็พืช ได -  

    (๘) การเพาะเชื้อเหด็ กลวยไม หรือถั่วงอก ได -  
    (๙) การรอน ลาง คัด หรือแยกขนาดหรือ

คุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 
ได 

 
- 

 

๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัวซึ่งมิใช 

สัตวน้ําอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

  ไมใชฟน ข้ีเลื่อย หรือ

แกลบเปนเชือ้เพลิง 

    (๒) การถนอมเนือ้สตัวโดยวิธีอบ รมควัน 

ใสเกลอื ดอง ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดย

ฉับพลัน หรือเหือดแหง 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

    (๓) การทาํผลิตภัณฑอาหารสาํเร็จรูปจาก

เนือ้สัตว มันสัตว หนงัสัตว 
 

ได 
 

ได 

 

    (๖) การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึง่ ทอด 

หรือบดสัตวหรือสวนหนึง่สวนใดของสัตว 

 

ได 
 

ได 

 

    (๗) การทําผลิตภัณฑจากไขเพ่ือใชประกอบ

เปนอาหาร เชน ไขเค็ม  ไขเย่ียวมา ไขผง ไข

เหลวเยือกแข็ง หรือไขเหลวแชเย็น 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสตัวน้ําอยางใด

อยางหนึง่หรือหลายอยาง  
ดังตอไปนี ้

  ไมใชฟน ข้ีเลื่อย หรือ

แกลบเปนเชือ้เพลิง 

    (๒) การถนอมสัตวน้าํโดยวิธอีบ รมควัน ใส

เกลอื ดอง ตากแหง  หรือทําใหเยือกแข็งโดย

ฉับพลันหรือเหอืดแหง  
 

 
 

ได 

 
 

- 

 



๒ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

    (๓) การทาํผลิตภัณฑอาหารสาํเร็จรูปจาก

สัตวน้ํา หนังหรือไขมันสตัวน้ํา 

 

ได 
 
- 

 

    (๕)  การลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง  ทอด 

หรือบด สัตวน้ํา 

 

ได 
 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผกั พืช หรือ

ผลไม อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ดังตอไปนี้  

  ไมใชฟน ข้ีเลือ่ย หรือ

แกลบเปนเชือ้เพลิง 

    (๑) การทําอาหารหรอืเครื่องดื่มจากผัก พืช 

หรือผลไม และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ

อากาศเขาไมได 

 
 

ได 

 
 
ได 

 

    (๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไมโดย  วิธี

กวน ตากแหง ดอง หรือทาํให  เยือกแข็งโดย

ฉับพลันหรือเหอืดแหง 

 
 

ได 

 
 
ได 

 

๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมลด็พืช หรือ

หัวพืชอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

  ไมมีหมอไอน้าํ  
 

    (๓) การปนหรือบดเมล็ดพืชหรอืหัวพืช ได -  
    (๔) การผลิตอาหารสาํเร็จรูปจากเมล็ดพืช

หรือหัวพืช 

 

ได 
 
- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแปง

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
   

    (๑) การทําขนมปง หรือขนมเคก ได ได  
    (๒) การทําขนมปงกรอบหรือขนม อบแหง ได ได  
    (๓) การทาํผลิตภัณฑอาหารจากแปงเปน

เสน เมด็ หรือชิ้น 

 

ได 
 

ได 

 

๑๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํตาล ซึง่ทํา

จากออย บีท (Beet) หญาหวาน หรือพืชอื่นที่

ใหความหวาน อยางใดอยางหนึง่หรือหลาย

อยาง หรือจากวัตถุดิบที่ไดจากกระบวนการ

ผลิตตอเนอืงในรูปตาง ๆ จากพืชอืน่ ๆ ที่ให

ความหวานในรูปของแปงหรืออืน่ ๆ ดงัตอไปนี้   

   

    (๑) การทําน้ําเชือ่ม 
 
 

ได -  



๓ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

๑๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก 

ช็อคโกเลต หรือขนมหวานอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้

   

    (๒) การคั่ว บด หรือปนกาแฟ หรือ การทาํกาแฟผง ได -  
    (๘) การอบหรอืค่ัวถั่วหรอืเมล็ดผลไม 

(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม 
(Nuts) ดวยน้ําตาล กาแฟ โกโก หรือช็อคโกเลต 

 
 
ได 

 
 
- 

 

    (๑๐) การทําลกูกวาดหรอืทอฟฟ ได -  
    (๑๑) การทําไอศกรีม ได -  

๑๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ

เครื่องประกอบอาหารอยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง ดงัตอไปนี ้ 

   

    (๖) การทําน้าํมนัสลดั ได -  
    (๗) การบดหรอืปนเครือ่งเทศ ได -  
    (๘) การทาํพริกปน พริกไทยปน หรือ

เครื่องแกง 

 
ได 

 
- 

 

๑๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําน้ําแข็ง

หรือตัด ซอย บด หรือยอยน้ําแข็ง 
 
ได 

 
ได 

 

๑๘ โรงงานทาํหรือผสมสุราจากผลไม หรือสุราแช

อื่นๆ แตไมรวมถึงโรงงานประกอบกิจการ

เกี่ยวกับมอลตหรือเบียรในลําดับที่ ๑๙ 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

๑๙ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลตหรือเบียร

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยางดังตอไปนี ้
   (๒) การทําเบียร 

 
 

ได 

 
 

ได 

เฉพาะการบรกิารและ

การทองเที่ยว 

๒๐ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าํดืม่ 

เครื่องดืม่ทีไ่มมีแอลกอฮอล น้ําอัดลม หรือ

น้ําแรอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

ดังตอไปนี ้

   

    (๑) การทําน้ําดืม่ ได ได  
    (๔) การทําน้ําแร 

 
 
 

ได ได  



๔ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

๒๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิง่ทอ ดาย หรือ
เสนใยซึ่งมิใชใยหิน (Asbestos) อยางใดอยาง
หนึง่หรือหลายอยาง  ดงัตอไปนี ้

  เฉพาะเครือ่งนุงหม

เครื่องแตงกายที่

สําเร็จรูปแลว โดยไมม ี

    (๔) การพิมพสิง่ทอ ได ได การฟอกหรอืยอมส ี
๒๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก

สิ่งทอซึ่งมิใชเครื่องนุงหมอยางใดอยางหนึง่หรือ

หลายอยาง ดงัตอไปนี ้

   

    (๑) การทําผลิตภัณฑจากสิง่ทอเปนเครือ่งใช

ในบาน 

 
ได 

 
ได 

 

    (๒) การทําถุงหรือกระสอบซึง่มิใชถุงหรือ

กระสอบพลาสติก 

 
ได 

 
ได 

 

    (๔) การตบแตงหรือเย็บปกถกัรอยสิง่ทอ ได ได  
๒๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย

ซึ่งมิใชรองเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง ดังตอไปนี ้

   

    (๑) การตัดหรือเย็บเครือ่งนุงหม เข็มขัด 

ผาเชด็หนา ผาพันคอ เนคไท  หูกระตาย ปลอก

แขน ถงุมอื  ถงุเทาจากผา หนังสัตว ขนสัตว    
หรือวัสดอุื่น 

 
 
 

ได 

 
 
 

ได 

 

    (๒) การทําหมวก ได ได  
๓๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไมอยางใดอยาง

หนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
   

    (๑) การเลือ่ย ไส ซอย เซาะรองหรือการแปร

รูปไมดวยวิธอีื่นที่คลายคลงึกนั 

 
ได 

 
ได 

 

    (๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหนาตาง 

บานหนาตาง บานประตหูรือสวนประกอบที่ทํา

ดวยไมของอาคาร 

 
 
ได 

 
 
ได 

 

    (๕) การอบไม ได ได ไมใชสารเคม ี
๓๕ โรงงานผลติภาชนะบรรจุหรือเครื่องใชจากไมไผ 

หวาย ฟาง ออ กก หรือผักตบชวา 
 
 
 

 
ได 

 
- 

 



๕ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

๓๖ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก

ไมหรือไมกอกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยาง ดังตอไปนี ้

   

    (๓) การแกะสลกัไม ได ได  
    (๔) การทํากรอบรูปหรอืกรอบกระจกจากไม ได ได  

๓๗ โรงงานทาํเครือ่งเรือนหรือเครือ่งตบแตงภายใน

อาคารจากไม แกว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช

เครื่องเรือนหรอืเครือ่งตบแตงภายในอาคาร

จากพลาสติกอัดเขารูป และรวมถึงชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑดงักลาว 

 
 
 
 
ได 

 
 
 
 
ได 

 

๔๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ อยาง

ใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
   

    (๑) การพิมพ การทําแฟมเก็บเอกสาร  

การเย็บเลม ทาํปก หรือตบแตงสิง่พิมพ 

 
ได 

 
ได 

 

๕๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอยางใด

อยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้
   

    (๑) การทํายางแผนในข้ันตนจากน้ํายาง

ธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทาํในสวนยางหรอืปา 

 
ได 

 
ได 

 

    (๒) การหั่น ผสม รีดใหเปนแผน หรือตัด

แผนยางธรรมชาติ ซึ่งมิใชการทาํในสวนยาง

หรือปา 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

๕๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

พลาสตกิ อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี้  

   

    (๔) การทําภาชนะบรรจ ุเฉพาะขวดน้าํดืม่   ได ได  
    (๕) การทําพลาสติกเปนเม็ด แผน ชิ้น หรือ

รูปทรงตาง ๆ  

 
ได 

 
ได 

 

    (๙) การบด หรือยอยพลาสติก ได ได  
๕๕ โรงงานผลติผลิตภัณฑเครือ่งกระเบ้ืองเคลอืบ

เครื่องปนดนิเผา หรือเครือ่งดนิเผา และรวมถึง

การเตรียมวัสดุเพ่ือการดงักลาว 

 
 

ได 

 
 

ได 

 
 
 
 
 



๖ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

๕๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

อโลหะ อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

   

    (๑) การทําผลิตภัณฑคอนกรีต ผลิตภัณฑ

คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิปซัม่ หรือผลิตภัณฑ

ปูนปลาสเตอร 
 

 
 
ได 

 
 
ได 

 

๖๑ โรงงานผลติ ตบแตง ดัดแปลง หรือซอมแซม

เครื่องมอืหรือเครือ่งใชทีท่ําดวยเหล็กหรือ

เหลก็กลา และรวมถึงสวนประกอบหรอือุปกรณ

ของเครื่องมอืหรือเครือ่งใชดงักลาว 

 
 
 

ได 

 
 
 

ได 

ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

๖๒ โรงงานซอมแซมเครือ่งเรอืนหรอืเครื่องตบแตง

ภายในอาคารทีท่ําจากโลหะหรอืโลหะเปนสวน

ใหญ และรวมถึงสวนประกอบหรอือุปกรณของ

เครื่องเรือนหรอืเครือ่งตบแตงดงักลาว 

 
 
 
ได 

 
 
 
ได 

ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

สําหรับใชในการกอสรางหรือติดตัง้อยางใด

อยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้

  ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

    (๒) การทําสวนประกอบสําหรับใชในการ

กอสรางอาคาร 

 
ได 

 
ได 

 

    (๓) การทาํสวนประกอบสาํหรับใชในการ 
ตอเรือ 

 
ได 

 
ได 

 

    (๕) การทําสวนประกอบสาํหรับใชกับระบบ

เครื่องปรับอากาศ 

 
ได 

 
ได 

 

๖๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑโลหะ

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้
   

    (๑) การทําภาชนะบรรจ ุ ได ได ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 
    (๙) การทาํเครือ่งใชเล็ก ๆ จากโลหะ ได - ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 
 
 
 



๗ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

    (๑๒) การตัด พับ หรือมวนโลหะ ได ได  
    (๑๓) การกลงึ เจาะ ควาน กดั ไส เจียน 

หรือเชือ่มโลหะทั่วไป 

 

ได 
 

ได 

 
 

๖๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร 

สวนประกอบหรอือุปกรณของเครือ่งจักร

สําหรับประดิษฐโลหะหรือไมอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้  

  ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

    (๑) การซอมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลือ่ย  

ไส ทําเครื่องเรือนหรอื ทําไมวีเนียร 

 
ได 

 
ได 

 

    (๒) การซอมแซมเครือ่งกลงึ เครื่องควาน 

เครื่องเจาะ เครือ่งกัด (Milling Machines) 
เครื่องเจียน เครือ่งตัด (Shearing Machines) 
หรือเครือ่งไส (Shaping Machines) 

 
 
 
ได 

 
 
 
ได 

 

    (๓) การซอมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะดวย

เครื่องยนตหรือเครือ่งขัด 

 
ได 

 
ได 

 

    (๕) การซอมแซมเครือ่งรีดโลหะ เครือ่งอัด

โลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ 

 
ได 

 
ได 

 

    (๗) การซอมแซมแบบ (Dies) หรือเครือ่ง 
จับ (Jigs) สําหรับใชกับเครื่องมอืกล 

 
ได 

 
ได 

 

๖๘ โรงงานซอมแซมเครือ่งจักรสาํหรับ     

อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปนทอ 

การพิมพ การผลิตซเีมนต หรือผลิตภัณฑดิน

เหนียว การกอสราง การทาํเหมอืงแร การเจาะ

หาปโตรเลียม หรือการกลัน่น้ํามัน และรวมถงึ

สวนประกอบหรอือุปกรณของเครือ่งจักร 
ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 

ได 

 
 
 
 
 
 

ได 

ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

๖๙ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม 

เครื่องคํานวณ เครือ่งทําบัญชี เครื่องจักร 

สําหรับระบบบัตรเจาะ เครือ่งจักรสําหรับใชใน

การคาํนวณชนิดดิจิตลัหรือชนิดอนาลอกหรือ

เครื่องอเิลก็ทรอนิกส สาํหรับปฏิบัติกับขอมูลที่

เกี่ยวของกัน หรืออุปกรณ (Digital or Analog 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไมมีการลาง ชุบ หรือ

เคลอืบผิวชิน้งานโดย

ใชสารเคม ี



๘ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) เครื่อง
รวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่อง
พิมพดีด เครือ่งชั่งซึ่งมิใชเครื่องชัง่ที่ใชใน

หองทดลองวิทยาศาสตร เครื่องอดัสําเนาซึง่

มิใชเครื่องอัดสาํเนาดวยการถายภาพ และ

รวมถงึสวนประกอบหรอือุปกรณของผลติภัณฑ

ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 

ได 

 
 
 
 
 
 
 

ได 

๗๐ โรงงานซอมแซมเครือ่งสูบน้ํา เครือ่งอัดอากาศ

หรือกาซ เครื่องเปาลม เครือ่งปรับหรอืถายเท

อากาศ เครือ่งโปรยน้าํดับไฟ ตูเย็นหรอืเครื่อง

ประกอบตูเย็น เครือ่งขายสนิคาอัตโนมัติ 

เครื่องลาง  ซกั ซกัแหงหรือรีดผา เครือ่งเย็บ 

เครื่องสงกาํลงักล เครือ่งยก ปนจั่น ลิฟต บันได

เลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร รถพวงสําหรับ

ใชในการอุตสาหกรรม รถยกซอนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใชในการ
อุตสาหกรรมหรอืสาํหรับใชในบาน แต

ผลิตภัณฑนั้นตองไมใชพลังงานไฟฟา และ

รวมถงึสวนประกอบหรอือุปกรณของผลติภัณฑ

ดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได 

 

๗๑ โรงงานซอมแซมเครือ่งจักรหรือผลิตภัณฑที่

ระบุไวในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใชไฟฟา หรือ
เครื่องยนตไฟฟา เครือ่งกําเนิดไฟฟา หมอ

แปลงแรงไฟฟา เครื่องสับหรอืบังคับไฟฟา 

เครื่องใชสําหรับแผงไฟฟา เครือ่งเปลี่ยนทาง

ไฟฟา เครือ่งสงหรือจําหนายไฟฟา เครือ่ง

สําหรับใชบังคับไฟฟา หรือเครือ่งเชือ่มไฟฟา 

 
 
 
 
 
 

ได 

 
 
 
 
 
 

ได 

 

๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซอมแซม

เครื่องรับวิทยุ เครือ่งรับโทรทัศน  เครือ่ง

กระจายเสียงหรอืบันทกึเสียง เครื่องเลน

แผนเสียง เครือ่งบันทกึคําบอก เครือ่ง

บันทกึเสียงดวยเทป เครือ่งเลนหรอืเครื่อง

 
 
 
 

 
 
 
 

ไมมีการลาง ชุบ หรือ

เคลอืบผิวชิน้งานโดย

ใชสารเคม ี



๙ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

บันทกึแถบภาพ (วีดีทัศน) แผนเสียง เทป
แมเหล็กทีไ่ดบันทึกเสียงแลว เครือ่งโทรศัพท

หรือโทรเลขชนิดมสีายหรือไมมีสาย เครือ่งสง

วิทยุ เครือ่งสงโทรทัศน เครื่องรับสงสัญญาณ

หรือจับสัญญาณเครือ่งเรดาร ผลติภัณฑที่เปน

ตัวกึ่งนําหรือตัวกึง่นาํชนิดไวที่เกี่ยวของ (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-
Conductor Devices) คาปาซิเตอรหรือ
คอนเดนเซอรอิเลก็ทรอนิกสชนิดคงทีห่รือ

เปลี่ยนแปลงได (Fixed or Variable Electronic 
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด      

เรดิโอกราฟเครือ่งหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เครื่องหรือหลอดเอกซเรย และรวมถึงการผลิต

อุปกรณหรือชิน้สวนสําหรับใชกับเครื่อง 
อิเลก็ทรอนกิสดงักลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได 

๗๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรอื อยางใด

อยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี้  
   (๑) การตอ ซอมแซม ทาสี หรือตอกหมัน

เรือในอูตอเรือ นอกจากเรอืยาง 

 
 
 

ได 

 
 
 

ได 

 

๗๘ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจกัรยานสามลอ

หรือจักรยานสองลอ อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง  ดงัตอไปนี ้
   (๑) เฉพาะการประกอบ ดัดแปลง หรือ

เปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานสามลอหรือ

จักรยานสองลอ 

 
 
 
 
 

ได 

 
 
 
 
 

ได 

ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

๘๐ โรงงานซอมแซมลอเลือ่นที่ขับเคลื่อนดวยแรง

คนหรอืสตัวซึ่งมิใชจักรยาน และรวมถึง

สวนประกอบหรอือุปกรณของผลิตภัณฑ

ดังกลาว 

 
 
 

ได 

 
 
 

ได 

ไมมีการชุบหรอืหลอม

หลอโลหะ 

๘๑ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมอื 

เครื่องใช หรืออุปกรณวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

  ไมมีการลาง ชุบ หรือ

เคลอืบผิวชิน้งานโดย

ใชสารเคม ี



๑๐ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

    (๑) การซอมแซมเครื่องมอืหรืออุปกรณ

วิทยาศาสตรที่ใชในหองทดลอง หรืออุปกรณที่

ใชในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

๘๔ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย 

ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้

  ตองมกีารควบคมุ 

ไนตรสัออกไซด 

    (๑) การทําเครือ่งประดับโดยใชเพชร พลอย 

ไขมกุ ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี 

 
ได 

 
ได 

 

    (๒) การทําเครื่องใชดวยทองคํา ทองขาว 

เงิน นาก หรือกะไหลทอง หรือโลหะที่มีคา 

 
ได 

 
ได 

 

    (๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย 

หรืออัญมณี 

 
ได 

 
ได 

 

    (๔) การเผาหรอือบพลอยหรอือัญมณีอืน่ๆ ได ได  
๘๗ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมอืหรือ

เครื่องใชที่มไิดระบุไวในลําดับอืน่อยางใด 

อยางหนึง่หรือหลายอยาง ดงัตอไปนี ้

   

    (๔) การทํารม ไมถอื ขนนก ดอกไมเทียม 

ซิป กระดมุ ไมกวาด แปรง ตะเกียง โปะตะเกียง

หรือไฟฟา กลองสูบยา หรือกลองบุหร่ี   

กนกรองบุหร่ี หรือไฟแชก็ 

 
 
 

ได 

 
 
 

ได 

 

    (๕) การทําปาย ตรา หรือเครือ่งหมาย ปาย

ติดของหรอืเครือ่งโฆษณาสนิคา ตราโลหะหรอื

ยางแมพิมพลายฉลุ  (Stencils) 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

๘๘ โรงงานผลติพลังงานไฟฟา ได ได ไมใชถานหนิหรือ

พลังงานนิวเคลียร 

เปนเชือ้เพลงิ 
๙๐ โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบริสทุธิ์ ทําน้ําประปา 

หรือจําหนายน้ําไปยังอาคารหรือโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 
 
ได 

 
 
ได 

 

๙๑ โรงงานบรรจุสนิคาในภาชนะโดยไมมีการผลิต 

อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง ดังตอไปนี ้    
   

 (๑) การบรรจสุินคาทั่วไป 
 

ได ได  



๑๑ 
 

ลําดับที่

ตาม

กฎหมาย

วาดวย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน โรงงานจําพวก 
ท่ี ๒ 

โรงงานจําพวก 

ท่ี ๓ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

๙๒ โรงงานหองเย็น ได ได  
๙๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลือ่น

ดวยเครื่องยนต รถพวง จักรยาน สามลอ 

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน

ดังกลาวอยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง 

ดังตอไปนี ้

   

    (๑) การซอมแซมยานที่ขับเคลือ่นดวย

เครื่องยนตหรือสวนประกอบของยานดงักลาว 

 

ได 
 

ได 

 

    (๒) การซอมแซมรถพวง จักรยานสามลอ

จักรยานสองลอ หรือสวนประกอบของยาน

ดังกลาว 

 
 

ได 

 
 

ได 

 

    (๓) การพนสกีนัสนมิยานที่ขับเคลือ่นดวย

เครื่องยนต 

 
ได 

 
ได 

 

๙๗ โรงงานซอมผลิตภัณฑทีม่ิไดระบุการซอมไว 

ในลําดับใด 
 
ได 

 
- 

 

๙๘ โรงงานซกัรีด ซกัแหง ซกัฟอก รีด  
หรืออัดผา เครื่องนุงหม พรม หรือขนสัตว 

 
ได 

 
ได 

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central 
Waste Treatment Plant)    

 
ได 

 
ได 

 

๑๐๒ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและ

หรือจําหนายไอน้ํา (Steam Generating) 
 
ได 

 
- 

 

๑๐๕ โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรอื

ฝงกลบสิง่ปฏิกูล หรือวัสดทุี่ไมใชแลวที่มี

ลักษณะและคุณสมบัติตามทีก่ําหนดไวใน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 

ได 

 
 
 
 

ได 

 

 
 



ลําดับท่ี รายชื่อ กําหนดขนาด

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

๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae

๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae

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

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

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae

๓๒ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
๓๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
๓๔ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
๓๕ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
๓๖ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
๓๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
๓๘ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops

Acanthuridae
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๓๙ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
๔๐ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
๔๑ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
๔๒ ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
๔๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
๔๔ ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
๔๕ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
๔๖ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
๔๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
๔๘ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
๔๙ ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
๕๐ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia

๕๑ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae

๕๒ ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae

๕๓ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae

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

๕๖ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
๕๗ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
๕๘ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris

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

๖๔ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae

๖๕ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion

๖๖ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae

๖๗ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis

๖๘ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae

๖๙ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae

๗๐ ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae

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

๗๕ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๗๖ ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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Pomacanthidae

Pomacentridae

Muraenidae

๒

Rhinobatidae
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๗๗ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae

๗๘ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
๗๙ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias

๘๐ ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
๘๑ ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides

๘๒ ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

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

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

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด Zanclus cornutus
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