ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ส่ง เสริ ม และรัก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มีบ ทบัญ ญัติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ และโดยอนุ มั ติ ค ณะรั ฐ มนตรี
จึงออกประกาศกําหนดเขตพื้ นที่ และมาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมในบริ เวณพื้ นที่ จังหวัด ภูเก็ ต
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง ขยาย
ระยะเวลาการใช้บงั คับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้ นที่
และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“แนวชายฝัง่ ทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้ นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ข้อ ๓ ให้พื้นที่ที่ได้มีการกําหนดให้เป็ นเขตควบคุ มอาคารตามพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็ นเขต
พื้ นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๔ ให้จาํ แนกพื้ นที่ตามข้อ ๓ เป็ น ๙ บริเวณ ตามแผนที่ทา้ ยประกาศนี้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
/บริเวณที่ ๑ . . .

-๒บริเวณที่ ๑ หมายถึง พื้ นที่ในบริเวณที่วดั จากแนวชายฝั ง่ ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไป
ในแผ่นดินเป็ นระยะ ๕๐ เมตร รวมทั้งพื้ นที่ในเกาะต่าง ๆ เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และ
บริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๒ หมายถึง พื้ นที่ในบริเวณที่วดั จากแนวเขตบริเวณที่ ๑ เข้าไปในแผ่นดิน
เป็ นระยะ ๑๕๐ เมตร เว้นแต่พื้นที่ในบริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๓ หมายถึง พื้ นที่ที่กาํ หนดให้เป็ นศูนย์ราชการตามมติของคณะรัฐมนตรี
และพื้ นที่ในบริเวณที่วดั จากแนวเขตบริเวณที่ ๒ เข้าไปในแผ่นดินเป็ นระยะ ๒๐๐ เมตร เว้นแต่พื้นที่
ในบริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗
บริ เวณที่ ๔ หมายถึ ง พื้ นที่ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ ต เว้นแต่ พื้นที่ ในบริ เวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗ โดยจําแนกพื้ นที่ เป็ นดังนี้
(๑) เขตอนุ รกั ษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่านอาคารเก่า มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนื อ เริ่มต้นจากบริเวณที่วดั จากศูนย์กลางถนนดีบุกขึ้ นไปทางทิศเหนื อ
ของถนนสตูลฟากตะวันตกเป็ นระยะ ๔๕ เมตร เรื่ อยไปทางด้านตะวันออกตามแนวเส้นขนาน
ระยะ ๔๕ เมตรกับศูนย์กลางถนนดีบุก จนถึงคลองบางใหญ่ฝัง่ ตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้
ตามแนวคลองบางใหญ่ฝัง่ ตะวันออกจนถึงถนนดีบุกฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันออกตามแนว
ถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับถนนมนตรีฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนื อเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนน
มนตรีฟากตะวันตก ผ่านถนนถลาง และคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนื อ
ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนน
พังงาฟากเหนื อ จนถึงคลองบางใหญ่ฟากตะวันออก เรื่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟากตะวันออก
เป็ นระยะ ๔๕ เมตร จากศูนย์กลางถนนพังงา แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ
๔๕ เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา จนถึงบริเวณที่เป็ นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร
กับศูนย์กลางถนนพังงาและแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช แล้วเรื่อยลง
มาทางทิศใต้จนถึงแนวถนนรัษฎาฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้
ต่อไปตามแนวถนนระนองฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศเหนื อตามแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเยาวราช จนถึงบริเวณที่เป็ นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตร
กับศูนย์กลางถนนเยาวราชและแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตรกับศูนย์กลางถนนถลาง แล้วเรื่อยไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ ๔๕ เมตรกับศูนย์กลางถนนกระบี่จนจดกับบริเวณที่วดั
จากแนวถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้เป็ นระยะ ๔๕ เมตร จากศูนย์กลางถนนกระบี่
ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทางทิศเหนื อตามแนวถนนสตูล
ฟากตะวันตกจนจดกับจุดเริ่มต้นด้านเหนื อ
(๒) เขตหนาแน่ น มาก มี แ นวเขตตามพื้ นที่ เ ขตเทศบาลทั้ง หมดยกเว้น บริ เ วณ
ที่ ๔ (๑) และ (๓)
/(๓) . . .

-๓(๓) เขตหนาแน่ นสูงมาก มีแนวเขตดังนี้
ด้านเหนื อ เริ่มต้นจากบริเวณที่เป็ นจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนน
ดิลกอุทิศ ๒ ฟากตะวันตก ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนื อเป็ นระยะ ๑๐๐ เมตร
กับศูนย์กลางถนนพังงา กับแนวเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา เรื่อยไปทาง
ทิศตะวันออกจนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก
ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนื อเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนน
สุ ริ นทร์ฟ ากตะวันตก จนจดกับถนนศรี เ สนาฟากเหนื อ เรื่ อ ยไปตามแนวถนนศรี เ สนาทางทิ ศ
ตะวันตกจนจดถนนวีระพงษ์หงส์หยกฟากตะวันตก เรื่อยลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทาง
ทิศใต้จนจดถนนในวงเวียนนิ มิตร (วงเวียนม้านํ้า) ฟากเหนื อ
ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิ มิตร
(วงเวียนม้านํ้า) ทางทิศตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้ เรื่อยไปตามแนวถนนชนะเจริญฟาก
ใต้ทางทิศตะวันตกจนจดถนนดิลกอุทิศ ๒ ฟากตะวันตก
ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทางทิศเหนื อตามแนวถนนดิลก
อุทิศ ๒ ฟากตะวันตก จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ ๒ ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศเหนื อจนถึง
จุดเริ่มต้นด้านเหนื อ
บริเวณที่ ๕ หมายถึง พื้ นที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เว้นแต่พนที
ื้ ่ในบริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๗
(๒) พื้ นที่ดินของอาคารหรือสถานที่ 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) ศาลหลักเมืองถลางป่ าสัก
/(ฐ) . . .

-๔(ฐ) ศาลหลักเมืองถลางเมืองใหม่
(ฑ) กําแพงเมืองถลาง – บ้านดอน
(๓) พื้ นที่ ที่ มี รัศมี โดยรอบเป็ นระยะ ๑๐๐ เมตร วัดจากเขตที่ ดิ นของอาคารหรื อ
สถานที่ตาม (๒)
บริเวณที่ ๖ หมายถึง พื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตร
ถึง ๘๐ เมตร
บริเวณที่ ๗ หมายถึง พื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐
เมตร ขึ้ นไป
บริ เวณที่ ๘ หมายถึ ง พื้ นที่ ในเกาะภูเก็ ตและเกาะต่ างๆ นอกจากบริ เวณที่ ๑ ถึ ง
บริเวณที่ ๗
บริเวณที่ ๙ หมายถึง พื้ นที่น่านนํ้าทะเลภายในเขตจังหวัดภูเก็ต
ข้อ ๕ ในพื้ นที่ ตามข้อ ๔ ห้า มก่ อสร้า ง ดัดแปลง หรื อเปลี่ ยนการใช้อาคารใด ๆ
ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิ ดที่มีปริมาณนํ้าทิ้ งตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือมีปริมาณความสกปรกของนํ้ าทิ้ งหลังผ่าน
ระบบบําบัดตั้งแต่ ๒๐ กิโลกรัมต่อวันขึ้ นไป และโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทหรือชนิ ดของโรงงาน
ตามบัญชี ๑ ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่โรงงานดังต่อไปนี้
(ก) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
(ข) โรงงานจัดหานํ้ า ทํานํ้ าให้บริ สุทธิ์ ทํานํ้ าประปา หรื อจําหน่ ายนํ้ าไปยัง
อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
(ค) โรงงานที่จาํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของโรงงานให้ดีกว่าเดิม หรือโรงงานที่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อม และไม่เข้าข่าย
ขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทั้งนี้ ให้ก่อสร้างได้เฉพาะในบริเวณพื้ นที่เดิมเท่านั้น
(๒) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบําบัดและการ
จัดการของเสียตามมาตรฐานของทางราชการบนพื้ นที่เดิม หรือพื้ นที่ใหม่ที่มิได้ขดั กับกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
(๓) ฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้ นที่ เดิ ม
ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบของระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของทางราชการ
/(๔) . . .

-๕–
(๔) สุ ส าน เว้น แต่ ก รณี สุสานที่ มีอยู่เดิ มได้ใ ช้ประโยชน์ เต็ มพื้ นที่ เดิ มที่ ได้จัด ไว้
เพื่อการนั้นแล้ว ให้ดาํ เนิ นการได้ แต่ตอ้ งมีระยะห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อนํ้าเพื่อการบริโภคไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๕) คลังนํ้ ามันเชื้ อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษานํ้ ามันเชื้ อเพลิงที่ไม่ใช่
ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวและก๊า ซธรรมชาติ เพื่อ จํา หน่ า ยที่ ต อ้ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยการ
ควบคุมนํ้ามันเชื้ อเพลิง เว้นแต่สถานี บริการนํ้ามันเชื้ อเพลิง
(๖) สถานที่บรรจุกา๊ ซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าช สําหรับก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวและก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่ สถานี บริ การก๊าซ ร้านจําหน่ ายก๊าซ สถานที่ ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ ายอาหารที่ ใช้ก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มนํ้ ามันเชื้ อเพลิง แต่ ไม่รวมถึ งการย้าย
สถานที่บรรจุก๊าซจากสถานที่ต้งั เดิม ไปยังสถานที่ต้งั แห่งใหม่ที่เหมาะสมและปลอดภัยกว่า โดยไม่เพิ่ม
ปริมาณ
ข้อ ๖ ในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ที่มีการกําหนดให้เป็ นเขตผังเมืองรวมตามกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ ต การใช้ประโยชน์ ในที่ ดินที่ มิใช่เขตที่ ดินประเภทอุ ตสาหกรรม
เฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีได้เฉพาะ
โรงงานจําพวกที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท ชนิ ด จําพวก
และข้อกําหนดเพิ่มเติมในบัญชี ๒ ท้ายประกาศนี้
โรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหนึ่ งต้องมีปริมาณนํ้ าทิ้ งไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน หรือมีปริมาณความสกปรกของนํ้าทิ้ งหลังผ่านระบบบําบัดไม่เกิน ๒๐ กิโลกรัมต่อวันขึ้ นไป เว้นแต่
(ก) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม
(ข) โรงงานจัดหานํ้ า ทํานํ้าให้บริสุทธิ์ ทํานํ้ าประปา หรือจําหน่ ายนํ้ าไปยังอาคาร
หรือโรงงานอุตสาหกรรม
(ค) โรงงานที่จาํ เป็ นต้องก่อสร้างทดแทนของเดิมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของ
โรงงานให้ดีกว่าเดิม หรือเพิ่มเครื่องจักรเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๗ ในพื้ นที่ ต ามข้อ ๔ การก่ อ สร้า งอาคารปศุ สั ต ว์ใ ห้เ ป็ นไปตามพื้ นที่ แ ละ
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ห้ามก่อสร้างอาคารปศุสตั ว์
(๒) ในพื้ นที่นอกเขตพื้ นที่ตาม (๑) การก่อสร้างอาคารปศุสตั ว์ให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น
/อาคาร . . .

-๖อาคารปศุ สัตว์ตามวรรคหนึ่ ง (๒) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั ่งทะเลไม่น้อยกว่า
๑,๐๐๐ เมตร และต้องห่างจากแหล่ งนํ้ าสาธารณะหรือบ่อนํ้ าเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
รวมทั้งต้องมีบ่อกรองและบ่อบําบัดมูลสัตว์และนํ้าเสีย ตลอดจนต้องมีมาตรการควบคุมการปล่อยทิ้ ง
ของเสียให้เป็ นไปตามมาตรฐานของทางราชการด้วย
ข้อ ๘ การก่ อสร้างหรื อ ดัด แปลงอาคารในบริ เ วณพื้ นที่ ตามข้อ ๔ ซึ่ งไม่ใช่ กรณี
ที่ตอ้ งห้ามตามข้อ ๕ ข้อ ๖ หรือข้อ ๗ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่ บริ เวณที่ ๑ ให้มีได้เฉพาะอาคารที่ มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และต้องมี
ระยะห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เว้นแต่ในเขตที่มีกฎกระทรวงออกตามความ
ในกฎหมายว่ า ด้ว ยการควบคุ ม อาคารใช้บังคับ ความสู ง ของอาคารให้เ ป็ นไปตามที่ กํา หนดใน
กฎกระทรวงนั้น
(๒) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(๓) พื้ นที่บริเวณที่ ๓ ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๖ เมตร
(๔) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๔ (๑) ให้มี ได้เฉพาะอาคารที่ มี ความสู งไม่ เกิ น ๑๒ เมตร
พื้ นที่บริเวณที่ ๔ (๒) ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๔๕ เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วน
พื้ นที่ อ าคารรวมกั น ทุ ก ชั้ น ต่ อ พื้ นที่ ดิ น ของอาคารทุ ก หลั ง ที่ ก่ อ สร้า งในที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น
ที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารไม่เกิน ๖ ต่อ ๑ และพื้ นที่บริเวณที่ ๔ (๓) ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มี
ความสูงไม่เกิน ๖๐ เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้ นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้ นที่ดินของอาคาร
ทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารไม่เกิน ๘ ต่อ ๑
(๕) พื้ นที่บริเวณที่ ๕ ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร เว้นแต่กรณี
ที่สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีมติให้อาคารมีความสูงได้เกินกว่า ๖ เมตร แต่จะให้อาคารมีความสูงเกิน
๑๒ เมตร ไม่ได้
(๖) พื้ นที่ บริ เวณที่ ๖ ให้มี ได้เฉพาะอาคารที่ มี ความสูงไม่ เกิ น ๘ เมตร เว้น แต่
โครงสร้างที่จาํ เป็ นของกิจการสาธารณูปโภคของรัฐหรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รบั สัมปทานจากรัฐ
ซึ่งพิสจู น์ได้วา่ ความสูงของพื้ นที่เป็ นปั จจัยสําคัญทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการผลิตหรือการดําเนิ นการ
ทั้งนี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ
คณะรัฐมนตรี
(๗) พื้ นที่บริเวณที่ ๗ ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ เว้นแต่
(ก) การดําเนิ นการของรัฐเพื่ อความมัน่ คงของประเทศ หรื อเพื่ อประโยชน์
สาธารณะในการสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะสถานี และอุปกรณ์รบั ส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม
/(ข) . . .

-๗(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รบั สัมปทาน
จากรัฐ เฉพาะกิจการซึ่งพิสูจน์ ได้ว่าความสูงของพื้ นที่เป็ นปั จจัยสําคัญทางวิศวกรรมที่มีผลต่อการ
ผลิตหรือการดําเนิ นการ
ทั้งนี้ ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ คณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
(๘) พื้ นที่บริเวณที่ ๘ ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร เว้นแต่
เป็ นโครงสร้างที่ ใช้ในกิ จการโทรคมนาคมที่ เป็ นเสารับส่งสัญญาณที่ มีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร
ตั้งห่างจากเขตถนนสาธารณะไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ เมตร แต่ถา้ มีความสูงเกินกว่า ๒๓ เมตร ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ และต้องตั้งห่างจากเขตถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖๐
เมตรด้วย
(๙) โครงสร้า งที่ ใ ช้ใ นกิ จ การโทรคมนาคมหรื อ กิ จ การสาธารณู ป โภคที่ อ ยู่ใ น
บริ เ วณที่ ๑ ถึ งบริ เวณที่ ๖ ที่ มี ความสูงเกิ นกว่าที่ กําหนดไว้ใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรื อ (๖)
แล้วแต่กรณี ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๔
(๑๐) อาคารระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาของเทศบาลนครภูเก็ ตในพื้ นที่
บริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๘ ที่มีความสูงเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ใน (๑) (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี ให้เป็ นไปตามที่เทศบาลนครภูเก็ตกําหนด
ข้อ ๙ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ ๘ ต้องมีพื้นที่ว่างตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุ ญาตก่ อ สร้า งอาคารนั้ น เว้น แต่ ใ นเขตที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมเฉพาะกิ จ หรื อที่ ดิ นประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๒) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ ถ้าเป็ นอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสํานั กงาน
อาคารอยู่อาศัยรวม หรืออาคารสาธารณะ ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่น
ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร แต่ถา้ เป็ นอาคารพาณิชย์ อาคารประเภทบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว
ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร แต่ถา้ อยู่ในเขต
ที่มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บงั คับ ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
/(๓) . . .

-๘(๓) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๓ บริ เ วณที่ ๕ บริ เ วณที่ ๖ และบริ เ วณที่ ๘ ถ้า เป็ นอาคาร
ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสํานักงาน อาคารอยูอ่ าศัยรวม หรืออาคารสาธารณะ ให้มีพื้นที่วา่ ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร แต่ถา้ เป็ นอาคารพาณิ ชย์
อาคารประเภทบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๔) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๑ ถึ ง บริ เ วณที่ ๖ และบริ เ วณที่ ๘ ที่ เ ป็ นพื้ นที่ ที่ ใ ช้ใ นการ
ก่อสร้างงานระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาของเทศบาลนครภูเก็ต ให้มีพื้นที่วา่ งตามที่เทศบาล
นครภูเก็ตกําหนด
(๕) พื้ นที่บริเวณที่ ๔ (๑) ถ้าเป็ นอาคารที่จดั ให้มีช่องทางเดินด้านหน้าอาคารทะลุ
ถึงอาคารข้างเคียงตามลักษณะสถาปั ตยกรรมชิโนโปรตุเกส (จีนผสมโปรตุเกส) ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๖ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคารแต่ถา้ เป็ นอาคารอื่นที่มิได้มีลกั ษณะตาม
รูปแบบดังกล่าว ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
พื้ นที่บริเวณที่ ๔ (๒) ให้มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้าง
อาคารนั้ น และพื้ นที่ บริ เวณที่ ๔ (๓) ให้มีพื้นที่ ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่นขอ
อนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อ ๑๐ การก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารในพื้ นที่ ที่มีความลาดชันในบริ เวณที่ ๑
บริเวณที่ ๒ บริ เวณที่ ๓ บริ เวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ บริ เวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๘ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่ บริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๖ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๒๐ ถึง
ร้อยละ ๓๕ ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ ยวหรื ออาคารเดี่ ยวที่ มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
ขนาดแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา มีพื้นที่อาคารคลุม
ดิ น ต่ อ หลัง ไม่เกิ น ๙๐ ตารางเมตร และมี พื้ นที่ ว่า งไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๗๐ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่น
ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้ นที่ว่าง โดยมีไม้ยืนต้น
ที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
(๒) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๘ ที่มี
ความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๒๐ ถึง ร้อยละ ๓๕ ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
เดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า
๑๐๐ ตารางวา มี พื้ นที่ อาคารคลุ มดิ นต่ อหลังไม่เกิ น ๙๐ ตารางเมตร และมีพื้ นที่ ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของพื้ นที่วา่ ง โดยมีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
/(๓) . . .

-๙(๓) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๖ ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ถึง
ร้อยละ ๕๐ ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ ยวหรืออาคารเดี่ ยวที่ มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร
ขนาดแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางวา มีพื้นที่อาคารคลุม
ดิ น ต่ อ หลัง ไม่เ กิ น ๘๐ ตารางเมตร และมี พื้ นที่ ว่า งไม่น้ อ ยกว่า ร้อ ยละ ๗๕ ของแปลงที่ ดิ นที่ ยื่น
ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้ นที่ว่าง โดยมีไม้ยืนต้น
ที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
(๔) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ และบริเวณที่ ๘ ที่มี
ความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ถึง ร้อยละ ๕๐ ให้มีได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
เดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า
๑๒๐ ตารางวา มี พื้ นที่ อาคารคลุ มดิ นต่ อหลังไม่เกิ น ๘๐ ตารางเมตร และมี พื้นที่ ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร และมีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
ของพื้ นที่วา่ ง โดยมีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
(๕) พื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้ นไป ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารใดๆ
การปรับระดับพื้ นดิ นสําหรับพื้ นที่ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ปรับระดับตามแนวนอนต่ อ
แนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และห้ามปรับระดับโดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูง
เกิน ๑ เมตร เว้นแต่ เพื่อการก่อสร้างระบบฐานรากอาคารห้องใต้ดิน หรื อบ่อเก็ บนํ้ าใต้ดิน และ
การปรับระดับพื้ นดิน การขุดดิน การถมดิน ต้องไม่ทาํ อันตรายต่อรากและลําต้นของต้นไม้เดี่ยวหรือ
ต้นไม้หมู่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้นตรงที่สงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐
เซนติ เ มตรขึ้ นไป และมิ ใ ห้เ คลื่ อ นย้า ยหรื อ ทํา ลายหิ น ดานทั้งที่ อยู่ใ ต้พื้นดิ น ระดับพื้ นดิ น หรื อ
โผล่เหนื อพื้ นดิน
ข้อ ๑๑ การวัดความสูงของอาคารในพื้ นที่บริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๒ บริเวณที่ ๓
บริเวณที่ ๔ บริเวณที่ ๕ บริเวณที่ ๖ และบริเวณที่ ๘ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น หรื อ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น ตํา่ กว่ า ถนน
สาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพื้ นดินที่ก่อสร้าง ในกรณี ที่มีการปรับระดับพื้ นดิน
เท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าถนนสาธารณะให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(๒) กรณีมีหอ้ งใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้างเช่นเดียวกับกรณี (๑)
(๓) กรณีพื้นดินเป็ นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ตาํ ่ ที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้ นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร สําหรับอาคารทรงจัว่ หรือปั้ นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
/ข้อ ๑๒ . . .

- ๑๐ ข้อ ๑๒ ในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเหมืองแร่
(๒) การขนส่ งหรื อลําเลี ยงวัตถุ อันตรายโดยใช้ระบบท่ อขนส่ ง เว้นแต่ ในบริ เวณ
ที่ กําหนดให้เป็ นที่ ดิ นประเภทอุ ตสาหกรรมเฉพาะกิ จ และประเภทอุ ต สาหกรรมและคลัง สิ น ค้า
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต
(๓) การถม ปรับพื้ นที่ หรื อปิ ดกั้น ซึ่ งทํา ให้แ หล่ งนํ้ า สาธารณะในแผ่ นดิ นและ
แหล่ ง นํ้ า ในขุ ม เหมื อ งตื้ นเขิ น หรื อ เปลี่ ย นทิ ศ ทางหรื อ ทํา ให้น้ํ า ในแหล่ ง นํ้ า นั้ น ไม่ อ าจไหลไปได้
ตามปกติ
(๔) การกระทําใดๆ ที่เป็ นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้ นที่พรุ ป่ าชายเลน และ
แหล่งหญ้าทะเล เว้นแต่กรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) การดําเนิ นการของทางราชการเพื่อการวิจยั ทางวิชาการ การคุ ม้ ครอง การ
ฟื้ นฟู การเพาะพันธุพ์ ืชและสัตว์น้ํา โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๔
(ข) การดําเนิ นการของทางราชการในพื้ นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมที่ได้รบั การ
ผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ ให้กระทําได้เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากกรมป่ าไม้ในเรื่องการ
ขอใช้พื้นที่และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๔
(๕) การขุดลอกร่ องนํ้ า เว้นแต่ เป็ นการบํารุ งรักษาทางนํ้ า หรื อการดําเนิ นการ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๖) การถมทะเล เว้นแต่ เป็ นนโยบายของรัฐตามมติ คณะรัฐมนตรี หรื อมีความ
จําเป็ นเพื่ อกิ จการของส่ วนราชการโดยได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ และ
คณะรัฐมนตรี
(๗) การล่ ว งลํ้ า ลํ า นํ้ า เว้น แต่ อ าคารหรื อ การล่ ว งลํ้ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาตตาม
กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่ านนํ้าไทย
(๘) การปล่อ ยทิ้ งมลพิษ ลงสู่แ หล่ง นํ้ า หรือ ทะเล เว้น แต่เป็ นกรณี ที่ได้ผ่านการ
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว
(๙) การเก็ บหรื อทําลายปะการัง ซากปะการัง หรื อหินปะการัง กัลปั งหา หรื อ
หญ้าทะเล หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเป็ นอันตรายหรือมีผลกระทบทําให้ปะการัง ซากปะการัง หรือ
หินปะการัง กัลปั งหา หรือหญ้าทะเล ถูกทําลายหรือเสียหาย เว้นแต่การดําเนิ นการ ดังนี้
(ก) การกระทําเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ
(ข) กิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่มีความจําเป็ นตามที่ คณะกรรมการตาม
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการผู ้ชํานาญการพิ จารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ
/(๑๐) . . .

- ๑๑ –
(๑๐ ) การจับ หรื อ ครอบครองปลาสวยงามตามที่ กํ า หนดในบั ญ ชี ป ลาสวยงาม
ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
(ก) การจับ หรือครอบครองของทางราชการ เพื่อการศึกษาวิจยั การเพาะพันธุ ์
การเพาะเลี้ ยง หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ทั้งนี้ ต้องได้รบั หนั งสืออนุ ญาตจากกรมประมง
หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต แล้วแต่กรณี หรือการจําหน่ ายปลาสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุห์ รือ
การเพาะเลี้ ยง
(ข) การครอบครองของภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ ยงเพื่อจําหน่ ายโดยได้รบั
หนังสืออนุ ญาตจากกรมประมงหรือผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต หรือการครอบครองเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ
(๑๑) การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือทรายบก ในพื้ นที่ที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเลปานกลางเกิน ๘๐ เมตร หรือมีความลาดชันเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ ๓๕ เว้นแต่การ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มิใช่อาคาร หรือเพื่อการดําเนิ นการที่ได้รบั การยกเว้นตามที่กาํ หนดไว้
ในข้อ ๑๐
(๑๒) การเพาะเลี้ ยงกุง้ เพื่อการค้า เว้นแต่
(ก) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการก่อนวันที่ ๑ ตุ ลาคม ๒๕๔๖ และได้จดทะเบียน
หรือขึ้ นทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการที่กรม
ประมงกําหนด
(ข) เป็ นการดํา เนิ นการของทางราชการเพื่อการเผยแพร่ และพัฒนาการ
เพาะเลี้ ยงกุง้ รวมทั้งการดําเนิ นการที่ต่อเนื่ องของกรมประมง
(๑๓) การติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่ สร้างขึ้ นสําหรับติ ดหรือตั้งป้ายบนพื้ นดิน ดังต่อไปนี้
เว้นแต่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ
(ก) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่เอกชนที่มีระยะห่าง
จากที่สาธารณะวัดเป็ นมุมฉากในแนวราบบนพื้ นดินและในอากาศน้อยกว่าสองเท่าของความสูงของ
ป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายนั้นในแนวดิ่ง
(ข) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่สาธารณะที่มีขนาด
เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(ค) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรื ออาจจะบดบังทัศนวิสัย หรือทัศนี ยภาพอันสวยงาม หรือน่ าจะเป็ น
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และป้ายตามแนวทางหลวง ที่มีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า
๑,๐๐๐ เมตร
(ง) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อพื้ นที่ที่มีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้ นไป หรือพื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕
/(๑๔) . . .

- ๑๒ (๑๔) การกระทํ า ใดๆ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะทางธรณี สัณ ฐาน
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพื้ นที่ สนั ทราย สันดอน หน้าผา ปากนํ้ า เว้นแต่การ
กระทําของทางราชการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๑๕) การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทําให้
ทัศนี ยภาพบริเวณหาดเสียไป เว้นแต่การกระทําของทางราชการเพื่อการฟื้ นฟูและรักษาสภาพตาม
ธรรมชาติของหาด การป้องกันการกัดเซาะชายฝั ง่ การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด
การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทําทุ่น ทั้งนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๔
(๑๖) การกระทําใดๆ ที่เป็ นการทําลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้ นดิน หรือ
โผล่พน้ ดิน เว้นแต่เป็ นการก่อสร้างอาคารของทางราชการโดยได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตามข้อ ๑๔ เนื่ องจากมีความจําเป็ นเพื่อให้บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ข้อ ๑๓ ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่ จ ะทํา การก่อ สร้า งอาคาร หรื อ
ดําเนิ นการโครงการหรื อประกอบกิจการในพื้ นที่ ตามข้อ ๔ นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ แล้ว ให้จดั ทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดไว้ต ามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร หรือ
การดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานส่งหรือจําหน่ ายพลังงานไฟฟ้ า
(๒) โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตไอนํ้า เพื่อการจําหน่ าย
(๓) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่
๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
(๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจาํ นวน
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง
/(๕) . . .

- ๑๓ –
(๕) การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง และทรายบก ที่มีความลึกจากระดับ
พื้ นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๖) การจัดสรรที่ ดิ นตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศั ยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง ๒๕๐ แปลง หรือมีเนื้ อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
(๗) ท่าเที ยบเรือทุกประเภทที่ สามารถรับเรือตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสขึ้ นไป แต่ไม่ถึง
๕๐๐ ตันกรอส หรื อมีความยาวหน้าท่าไม่ถึง ๑๐๐ เมตร และพื้ นที่ รวมของท่าเที ยบเรื อมีขนาด
ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เว้นแต่ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ทุกขนาด
(๘) เขื่อนเก็บกักนํ้าหรืออ่างเก็บนํ้าที่มีปริมาตรเก็บกักนํ้าตั้งแต่ ๑๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
แต่ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
(๙) ทางหรื อถนนส่วนบุคคลที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕
ขึ้ นไป และมีความยาวต่อเนื่ องกันตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร หรือบนพื้ นที่ที่มีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร และมีความยาวต่อเนื่ องกันตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
(๑๐) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความ
ลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕ ถึง ร้อยละ ๒๕
(๑๑) โรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้ าเสียได้ไม่
เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัดไม่
เกิน ๕๐ ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๑๒) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นวนตั้งแต่ ๑๐ หลัง ถึง ๗๙ หลัง หรือห้องแถว
ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือ
ติดต่อกัน ไปให้บริการเป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร
หรือการดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ าเพื่อจําหน่ าย
(๒) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่ ง มีจํานวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้ นไป หรื อ มี พื้ นที่ ใ ช้ส อยของทุ ก อาคารดัง กล่ า วรวมกัน ตั้ง แต่
๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป
(๓) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยูห่ ่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร
/(๔) . . .

- ๑๔ (๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจาํ นวน
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้ นไป
(๕) การจัดสรรที่ ดิ นตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศั ยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงขึ้ นไป หรือมีเนื้ อที่เกินกว่า
๑๐๐ ไร่
(๖) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือตั้งแต่ ๕๐๐ ตันกรอส หรือมีความยาว
หน้าท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร หรือพื้ นที่รวมของท่าเทียบเรือมีขนาดตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้ นไป
(๗) ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ทุกขนาด
(๘) เขื่ อนเก็ บกักนํ้ าหรื ออ่ างเก็ บนํ้ าที่ มี ปริ มาตรเก็ บกักนํ้ าตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
ลูกบาศก์เมตรขึ้ นไป
(๙) ทางหรือถนนส่วนบุคคลที่ ก่อสร้างบนพื้ นที่ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕
ขึ้ นไป และมีความยาวต่อเนื่ องกันเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร หรือบนพื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเล
ปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร และมีความยาวต่อเนื่ องกันเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร
(๑๐) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความ
ลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๒๕ หรือบนพื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร
(๑๑) โรงงานปรับคุ ณภาพของเสี ยรวมที่ มีขีดความสามารถในการบํา บัดนํ้ าเสี ย
ได้เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่ มีปริมาณในการ
กําจัดเกิน ๕๐ ตันต่อวัน และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุไม่ใช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๑๒) กิจการที่นําบ้านพักอาศัยที่มีจาํ นวนตั้งแต่ ๘๐ หลังขึ้ นไป หรือห้องแถว ตึกแถว
หรื อบ้านแถว ที่ มี จํานวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้ นไป ที่ อยู่ในที่ ดิ นแปลงเดี ยวกันหรื อติ ดต่ อกัน
ไปให้บริการเป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๓) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๑๔) โรงฆ่าสัตว์
(๑๕) การดําเนิ นการของทางราชการในพื้ นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ตามข้อ ๑๒ (๔) (ข)
การก่อสร้างอาคารตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึ งการดัดแปลงหรือการเปลี่ยน
การใช้อาคารด้วย
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมใน
พื้ นที่ ต ามข้อ ๔ ให้รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลและติ ดตามผลการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อมขึ้ น เพื่อทําหน้าที่ ดูแล ติ ดตาม
ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อม และให้ความเห็นชอบการนํ าแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้
/คณะกรรมการ . . .

- ๑๕ คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็ นประธาน
กรรมการ ผู้แ ทนส่ ว นราชการประจํา จัง หวัด ภู เ ก็ ต ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู้แ ทนรัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
นายอํ า เภอ ผู้แ ทนองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตไม่เกินสามคน ผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เกษตรกรรม หรื อ อุ ต สาหกรรมที่ อ ยู่ใ นจัง หวัด ภูเ ก็ ต ไม่เ กิ น สามคน และผู้แ ทนภาคเอกชนซึ่ ง มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ ตไม่เกินสามคน
เป็ นกรรมการ และให้ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็ น
กรรมการและเลขานุ การ
ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ตเสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษา การอนุ รกั ษ์ การปกป้อง การฟื้ นฟูบรู ณะ
และการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ให้จงั หวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามข้อ ๑๔ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนฟื้ นฟูท รัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้ นที่ หรื อบริ เวณ
ที่เกี่ยวเนื่ องกับพื้ นที่พรุ ป่ าชายเลน แหล่งปะการัง แหล่งหญ้าทะเล หรือพื้ นที่อนั เป็ นที่ต้งั แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เสื่อมโทรม หรือพื้ นที่ที่จงั หวัดเห็นควรดําเนิ นการ เพื่อให้สภาพฟื้ นกลับคืน
สู่สภาวะธรรมชาติเดิมนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แก่ทอ้ งถิ่น และให้จงั หวัดบรรจุแผนดังกล่าวไว้ใน
แผนงบประมาณจังหวัด เพื่อเป็ นกรอบในการตั้งงบประมาณสําหรับดําเนิ นการใดๆ
(๒) กํา หนดเขตการใช้ป ระโยชน์ ใ นพื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๙ และประกาศให้ท ราบ
เป็ นการทัว่ ไป
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายใดกํ า หนดมาตรการที่ มี ผ ลเป็ นการคุ ้ม ครอง
สิ่งแวดล้อมไว้ดีกว่าที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้เป็ นไปตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๗ ในเขตพื้ นที่ตามข้อ ๔ ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นต้องดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ด้วย
ข้อ ๑๘ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ ตอ้ งห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้คงดําเนิ นการต่อไปได้จนกว่าจะไม่ได้
รับอนุ ญาตหรือไม่ได้รบั การต่ออายุใบอนุ ญาตตามกฎหมายนั้ น แต่จะดําเนิ นการอื่นเพิ่มเติมหรือ
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้แ ล้ว หรื อ นอกเหนื อ จากพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้เ ดิ ม ก่ อ นวัน ที่
ประกาศนี้ ใช้บงั คับไม่ได้
/ข้อ ๑๙ . . .

- ๑๖ ข้อ ๑๙ อาคารที่ มี อ ยู่แ ล้ว ก่ อ นหรื อ ในวัน ที่ ป ระกาศนี้ ใช้บัง คับ ให้ไ ด้รับ ยกเว้น
ไม่ตอ้ งดําเนิ นการตามประกาศนี้ การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิ ด
หรือประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ไม่ได้
ข้อ ๒๐ อาคารที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ แจ้ง การก่ อ สร้า ง ดั ด แปลง หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร หรื อที่ ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้ น ก่อนวันที่ ประกาศนี้ ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ ยนแปลงการใช้
ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับจนกว่าจะ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จตามที่ได้รบั อนุ ญาตหรือที่ได้รบั แจ้งไว้ แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุ ญาตหรือ
การแจ้งหรื อการดําเนิ นการอื่ นใดหลังจากวันที่ ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้
อาคารที่ ไ ด้ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรื อ เปลี่ ย นแปลงการใช้ต าม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคารหรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้
บังคับ การพิจารณาอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ยนื่ คําขออนุ ญาตนั้น
ข้อ ๒๑ ประกาศนี้ ให้ใช้บงั คับมีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สําเนาถูกต้อง

(นายวีรนิ ต ฐานสุพร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป ประเภท ง เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

บัญชี ๑
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง กําหนดเขตพื้ นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ในบริเวณพื้ นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับที่ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

๓

๑๕

๑๖
๑๗
๒๒

๒๙
๓๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน สําหรับใช้ ในการ
ก่อสร้ างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน
(๒) การดูดทราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การป่ นหรือบด พืช เมล็ดพืช กาก
พืช เนื้อสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์
หรือเปลือกหอย สําหรับทําหรือ
ผสมเป็ นอาหารสัตว์
โรงงานประกอบกิจการต้ ม กลั่น หรือผสมสุรา
โรงงานประกอบกิจการเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งมิใช่เอทิลแอลกอฮอล์ท่ผี ลิตจาก
กาก ซัลไฟต์ในการทําเยื่อกระดาษ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้ ายหรือเส้ นใยซึ่งมิใช่ใยหิน
(Asbestos) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ เท็กเจอร์ไรซ์
ฟอก หรือย้ อมสีเส้ นใย
(๓) การฟอก ย้ อมสี หรือแต่งสําเร็จ
ด้ ายหรือสิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการ หมัก ชําแหละ อบ ป่ นหรือบด ฟอก ขัดและแต่ง
แต่งสําเร็จ อัดให้ เป็ นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์
โรงงานประกอบกิจการเยื่อหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเยื่อจากไม้ หรือวัสดุอ่นื
(๒) การทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือกระดาษที่ใช้ ในการก่อสร้ างชนิดที่
ทําจากเส้ นใย (Fiber) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard)

๒
ลําดับที่ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน

๔๒

๔๓

๔๕

๔๙
๕๐

๕๗

๕๙
๖๐

๘๘

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมีซ่ึงมิใช่ปุ๋ย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเคมีภณ
ั ฑ์ สารเคมี หรือวัสดุเคมี
(๒) การเก็บรักษา ลําเลียง แยก คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ เฉพาะ
เคมีภัณฑ์อนั ตราย
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ ย สารปรับปรุงดิน หรือสารป้ องกันหรือ
กําจัดศัตรูพืชหรือสัตว์(Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําปุ๋ ยเคมี
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) นํา้ มันชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร์
หรือผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้ ยาหรืออุดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําสีสาํ หรับใช้ ทา พ่น หรือเคลือบ
(๒) การทํานํา้ มันชักเงา นํา้ มันผสมสี หรือนํา้ ยาล้ างสี
(๓) การทําเชลแล็ก แล็กเกอร์ หรือผลิตภัณฑ์สาํ หรับใช้ ยาหรืออุด
โรงงานกลั่นนํา้ มันปิ โตรเลียมและโรงแยกก๊าชธรรมชาติ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตจากปิ โตรเลียม ถ่านหินหรือลิกไนต์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การผสมผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมเข้ าด้ วยกันหรือ การผสมผลิตภัณฑ์
จากปิ โตรเลียมกับวัสดุอ่นื
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๑) การทําซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหล็ก
หรือเหล็กกล้ า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับ
(๑) ถลุง ผสม หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ ผลิตโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็กหรือ
เหล็กกล้ า
โรงงานประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ า เฉพาะที่ใช้ ถ่านหินหรือพลังงาน
นิวเคลียร์เป็ นเชื้อเพลิง

บัญชี ๒
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เรือ่ ง กําหนดเขตพื้ นทีแ่ ละมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
ในบริเวณพื้ นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๕๓

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๒

๔

๖

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๒

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๓

ได้
ได้
ได้

-

ได้

-

ข้อกําหนดเพิม่ เติม

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตผล
เกษตรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การต้ ม นึ่ง หรืออบพืช หรือเมล็ดพืช
(๒) การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือก เมล็ดพืช
(๘) การเพาะเชื้อเห็ด กล้ วยไม้ หรือถั่วงอก
(๙) การร่อน ล้ าง คัด หรือแยกขนาดหรือ
คุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ซ่ึงมิใช่
สัตว์นาํ้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมเนื้อสัตว์โดยวิธอี บ รมควัน
ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ ง หรือทําให้ เยือกแข็งโดย
ฉับพลัน หรือเหือดแห้ ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจาก
เนื้อสัตว์ มันสัตว์ หนังสัตว์
(๖) การล้ าง ชําแหละ แกะ ต้ ม นึ่ง ทอด
หรือบดสัตว์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(๗) การทําผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ ประกอบ
เป็ นอาหาร เช่น ไข่เค็ม ไข่เยี่ยวม้ า ไข่ผง ไข่
เหลวเยือกแข็ง หรือไข่เหลวแช่เย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นาํ้ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๒) การถนอมสัตว์นาํ้ โดยวิธอี บ รมควัน ใส่
เกลือ ดอง ตากแห้ ง หรือทําให้ เยือกแข็งโดย
ฉับพลันหรือเหือดแห้ ง

ไม่ใช้ ฟืน ขี้เลื่อย หรือ
แกลบเป็ นเชื้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ไม่ใช้ ฟืน ขี้เลื่อย หรือ
แกลบเป็ นเชื้อเพลิง

ได้

-

๒

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๘

๙

๑๐

๑๑

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปจาก
สัตว์นาํ้ หนังหรือไขมันสัตว์นาํ้
(๕) การล้ าง ชําแหละ แกะ ต้ ม นึ่ง ทอด
หรือบด สัตว์นาํ้
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผัก พืช หรือ
ผลไม้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําอาหารหรือเครื่องดื่มจากผัก พืช
หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเข้ าไม่ได้
(๒) การถนอมผัก พืช หรือผลไม้ โดย วิธี
กวน ตากแห้ ง ดอง หรือทําให้ เยือกแข็งโดย
ฉับพลันหรือเหือดแห้ ง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือ
หัวพืชอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๓) การป่ นหรือบดเมล็ดพืชหรือหัวพืช
(๔) การผลิตอาหารสําเร็จรูปจากเมล็ดพืช
หรือหัวพืช
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับอาหารจากแป้ ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําขนมปัง หรือขนมเค้ ก
(๒) การทําขนมปังกรอบหรือขนม อบแห้ ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ งเป็ น
เส้ น เม็ด หรือชิ้น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํา้ ตาล ซึ่งทํา
จากอ้ อย บีท (Beet) หญ้ าหวาน หรือพืชอื่นที่
ให้ ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง หรือจากวัตถุดิบที่ได้ จากกระบวนการ
ผลิตต่อเนืองในรูปต่าง ๆ จากพืชอื่น ๆ ที่ให้
ความหวานในรูปของแป้ งหรืออื่น ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํา้ เชื่อม

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๒

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๓

ได้

-

ได้

-

ข้อกําหนดเพิม่ เติม

ไม่ใช้ ฟืน ขี้เลื่อย หรือ
แกลบเป็ นเชื้อเพลิง

ได้

ได้

ได้

ได้
ไม่มีหม้ อไอนํา้

ได้

-

ได้

-

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

-

๓

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๑๒

๑๓

๑๔
๑๘

๑๙

๒๐

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับชา กาแฟ โกโก้
ช็อคโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การคั่ว บด หรือป่ นกาแฟ หรือ การทํากาแฟผง
(๘) การอบหรือคั่วถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมล็ดผลไม้
(Nuts) ด้ วยนํา้ ตาล กาแฟ โกโก้ หรือช็อคโกเลต
(๑๐) การทําลูกกวาดหรือท๊อฟฟี่
(๑๑) การทําไอศกรีม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องปรุงหรือ
เครื่องประกอบอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๖) การทํานํา้ มันสลัด
(๗) การบดหรือป่ นเครื่องเทศ
(๘) การทําพริกป่ น พริกไทยป่ น หรือ
เครื่องแกง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํานํา้ แข็ง
หรือตัด ซอย บด หรือย่อยนํา้ แข็ง
โรงงานทําหรือผสมสุราจากผลไม้ หรือสุราแช่
อื่นๆ แต่ไม่รวมถึงโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์ในลําดับที่ ๑๙
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับมอลต์หรือเบียร์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(๒) การทําเบียร์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับนํา้ ดื่ม
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นํา้ อัดลม หรือ
นํา้ แร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทํานํา้ ดื่ม
(๔) การทํานํา้ แร่

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๒

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๓

ได้

-

ได้
ได้
ได้

-

ได้
ได้

-

ได้

-

ได้

ได้

ได้

ได้

ข้อกําหนดเพิม่ เติม

เฉพาะการบริการและ
การท่องเที่ยว
ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

๔

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๒๒

๒๓

๒๘

๓๔

๓๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ ด้ าย หรือ
เส้ นใยซึ่งมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การพิมพ์ส่งิ ทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
สิ่งทอซึ่งมิใช่เครื่องนุ่งห่มอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอเป็ นเครื่องใช้
ในบ้ าน
(๒) การทําถุงหรือกระสอบซึ่งมิใช่ถุงหรือ
กระสอบพลาสติก
(๔) การตบแต่งหรือเย็บปักถักร้ อยสิ่งทอ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
ซึ่งมิใช่รองเท้ าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การตัดหรือเย็บเครื่องนุ่งห่ม เข็มขัด
ผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าพันคอ เนคไท หูกระต่าย ปลอก
แขน ถุงมือ ถุงเท้ าจากผ้ า หนังสัตว์ ขนสัตว์
หรือวัสดุอ่นื
(๒) การทําหมวก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่องหรือการแปร
รูปไม้ ด้วยวิธอี ่นื ที่คล้ ายคลึงกัน
(๒) การทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน้ าต่าง
บานหน้ าต่าง บานประตูหรือส่วนประกอบที่ทาํ
ด้ วยไม้ ของอาคาร
(๕) การอบไม้
โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเครื่องใช้ จากไม้ ไผ่
หวาย ฟาง อ้ อ กก หรือผักตบชวา

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๒

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

-

ข้อกําหนดเพิม่ เติม

เฉพาะเครื่องนุ่งห่ม
เครื่องแต่งกายที่
สําเร็จรูปแล้ ว โดยไม่มี
การฟอกหรือย้ อมสี

ไม่ใช้ สารเคมี

๕

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๓๖

๓๗

๔๑

๕๒

๕๓

๕๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ หรือไม้ กอ๊ กอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง ดังต่อไปนี้
(๓) การแกะสลักไม้
(๔) การทํากรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้
โรงงานทําเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายใน
อาคารจากไม้ แก้ ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
จากพลาสติกอัดเข้ ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการพิมพ์ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การพิมพ์ การทําแฟ้ มเก็บเอกสาร การ
เย็บเล่ม ทําปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยางอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทํายางแผ่นในขั้นต้ นจากนํา้ ยาง
ธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยางหรือป่ า
(๒) การหั่น ผสม รีดให้ เป็ นแผ่น หรือตัด
แผ่นยางธรรมชาติ ซึ่งมิใช่การทําในสวนยาง
หรือป่ า
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
พลาสติก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๔) การทําภาชนะบรรจุ เฉพาะขวดนํา้ ดื่ม
(๕) การทําพลาสติกเป็ นเม็ด แผ่น ชิ้น หรือ
รูปทรงต่าง ๆ
(๙) การบด หรือย่อยพลาสติก
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องกระเบื้องเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องดินเผา และรวมถึง
การเตรียมวัสดุเพื่อการดังกล่าว

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๒

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๓

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ข้อกําหนดเพิม่ เติม

๖

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๕๘

๖๑

๖๒

๖๓

๖๔

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
อโลหะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การทําผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์
คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม หรือผลิตภัณฑ์
ปูนปลาสเตอร์
โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือ ซ่อมแซม
เครื่องมือหรือเครื่องใช้ ท่ที าํ ด้ วยเหล็กหรือ
เหล็กกล้ า และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์
ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ ดังกล่าว
โรงงานซ่อมแซมเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่ง
ภายในอาคารที่ทาํ จากโลหะหรือโลหะเป็ นส่วน
ใหญ่ และรวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของ
เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
สําหรับใช้ ในการก่อสร้ างหรือติดตั้งอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๒) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการ
ก่อสร้ างอาคาร
(๓) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ ในการ
ต่อเรือ
(๕) การทําส่วนประกอบสําหรับใช้ กบั ระบบ
เครื่องปรับอากาศ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําภาชนะบรรจุ
(๙) การทําเครื่องใช้ เล็ก ๆ จากโลหะ
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(๑๒) การตัด พับ หรือม้ วนโลหะ
(๑๓) การกลึง เจาะ คว้ าน กัด ไส เจียน
หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องจักร
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
สําหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับโรงเลื่อย
ไส ทําเครื่องเรือนหรือ ทําไม้ วเี นียร์
(๒) การซ่อมแซมเครื่องกลึง เครื่องคว้ าน
เครื่องเจาะ เครื่องกัด (Milling Machines)
เครื่องเจียน เครื่องตัด (Shearing Machines)
หรือเครื่องไส (Shaping Machines)
(๓) การซ่อมแซมเครื่องเลื่อยตัดโลหะด้ วย
เครื่องยนต์หรือเครื่องขัด
(๕) การซ่อมแซมเครื่องรีดโลหะ เครื่องอัด
โลหะ หรือเครื่องดึงรีดโลหะ
(๗) การซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ เครื่อง
จับ (Jigs) สําหรับใช้ กบั เครื่องมือกล
โรงงานซ่อมแซมเครื่องจักรสําหรับ
อุตสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การปั่นทอ
การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑ์ดิน
เหนียว การก่อสร้ าง การทําเหมืองแร่ การเจาะ
หาปิ โตรเลียม หรือการกลั่นนํา้ มัน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของเครื่องจักร
ดังกล่าว
โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องคํานวณ เครื่องทําบัญชี เครื่องจักร
สําหรับระบบบัตรเจาะ เครื่องจักรสําหรับใช้ ใน
การคํานวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้ อกหรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับปฏิบัติกบั ข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องกัน หรืออุปกรณ์ (Digital or Analog
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Computers or Associated Electronic Data
Processing Equipment or Accessories) เครื่อง
รวมราคาของขาย (Cash Registers) เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องชั่งซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่ใช้ ใน
ห้ องทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องอัดสําเนาซึ่ง
มิใช่เครื่องอัดสําเนาด้ วยการถ่ายภาพ และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานซ่อมแซมเครื่องสูบนํา้ เครื่องอัดอากาศ
หรือก๊าซ เครื่องเป่ าลม เครื่องปรับหรือถ่ายเท
อากาศ เครื่องโปรยนํา้ ดับไฟ ตู้เย็นหรือเครื่อง
ประกอบตู้เย็น เครื่องขายสินค้ าอัตโนมัติ
เครื่องล้ าง ซัก ซักแห้ งหรือรีดผ้ า เครื่องเย็บ
เครื่องส่งกําลังกล เครื่องยก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันได
เลื่อน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสําหรับ
ใช้ ในการอุตสาหกรรม รถยกซ้ อนของ
(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสําหรับใช้ ในการ
อุตสาหกรรมหรือสําหรับใช้ ในบ้ าน แต่
ผลิตภัณฑ์น้นั ต้ องไม่ใช้ พลังงานไฟฟ้ า และ
รวมถึงส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานซ่อมแซมเครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ท่ี
ระบุไว้ ในลําดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ ไฟฟ้ า หรือ
เครื่องยนต์ไฟฟ้ า เครื่องกําเนิดไฟฟ้ า หม้ อ
แปลงแรงไฟฟ้ า เครื่องสับหรือบังคับไฟฟ้ า
เครื่องใช้ สาํ หรับแผงไฟฟ้ า เครื่องเปลี่ยนทาง
ไฟฟ้ า เครื่องส่งหรือจําหน่ายไฟฟ้ า เครื่อง
สําหรับใช้ บังคับไฟฟ้ า หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้ า
โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม
เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
กระจายเสียงหรือบันทึกเสียง เครื่องเล่น
แผ่นเสียง เครื่องบันทึกคําบอก เครื่อง
บันทึกเสียงด้ วยเทป เครื่องเล่นหรือเครื่อง
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บันทึกแถบภาพ (วีดีทศั น์) แผ่นเสียง เทป
แม่เหล็กที่ได้ บนั ทึกเสียงแล้ ว เครื่องโทรศัพท์
หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เครื่องส่ง
วิทยุ เครื่องส่งโทรทัศน์ เครื่องรับส่งสัญญาณ
หรือจับสัญญาณเครื่องเรดาร์ ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ น
ตัวกึ่งนําหรือตัวกึ่งนําชนิดไวที่เกี่ยวข้ อง (SemiConductor or Related Sensitive SemiConductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ชนิดคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic
Capacitors or Condensers) เครื่องหรือหลอด
เรดิโอกราฟเครื่องหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ
เครื่องหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถึงการผลิต
อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนสําหรับใช้ กบั เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเรือ อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาสี หรือตอกหมัน
เรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับจักรยานสามล้ อ
หรือจักรยานสองล้ อ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) เฉพาะการประกอบ ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพจักรยานสามล้ อหรือ
จักรยานสองล้ อ
โรงงานซ่อมแซมล้ อเลื่อนที่ขบั เคลื่อนด้ วยแรง
คนหรือสัตว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถึง
ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
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(๑) การซ่อมแซมเครื่องมือหรืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ท่ใี ช้ ในห้ องทดลอง หรืออุปกรณ์ท่ี
ใช้ ในการชั่ง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเพชร พลอย
ทอง เงิน นาก หรืออัญมณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเครื่องประดับโดยใช้ เพชร พลอย
ไข่มุก ทองคํา ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี
(๒) การทําเครื่องใช้ ด้วยทองคํา ทองขาว
เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า
(๓) การตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย
หรืออัญมณี
(๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออัญมณีอ่นื ๆ
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือหรือ
เครื่องใช้ ท่มี ิได้ ระบุไว้ ในลําดับอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๔) การทําร่ม ไม้ ถอื ขนนก ดอกไม้ เทียม
ซิป กระดุม ไม้ กวาด แปรง ตะเกียง โป๊ ะตะเกียง
หรือไฟฟ้ า กล้ องสูบยา หรือกล้ องบุหรี่
ก้ นกรองบุหรี่ หรือไฟแช็ก
(๕) การทําป้ าย ตรา หรือเครื่องหมาย ป้ าย
ติดของหรือเครื่องโฆษณาสินค้ า ตราโลหะหรือ
ยางแม่พิมพ์ลายฉลุ (Stencils)
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ า

โรงงานจัดหานํา้ ทํานํา้ ให้ บริสทุ ธิ์ ทํานํา้ ประปา
หรือจําหน่ายนํา้ ไปยังอาคารหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม
โรงงานบรรจุสนิ ค้ าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) การบรรจุสนิ ค้ าทั่วไป
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ได้
ได้

ได้
ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ไม่ใช้ ถ่านหินหรือ
พลังงานนิวเคลียร์
เป็ นเชื้อเพลิง

๑๑

ลําดับที่
ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วย
โรงงาน

๙๒
๙๕

๙๗
๙๘
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๕

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน

โรงงานห้ องเย็น
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับยานที่ขบั เคลื่อน
ด้ วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยาน สามล้ อ
จักรยานสองล้ อ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วย
เครื่องยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว
(๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้ อ
จักรยานสองล้ อ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว
(๓) การพ่นสีกนั สนิมยานที่ขบั เคลื่อนด้ วย
เครื่องยนต์
โรงงานซ่อมผลิตภัณฑ์ท่มี ิได้ ระบุการซ่อมไว้
ในลําดับใด
โรงงานซักรีด ซักแห้ ง ซักฟอก รีด
หรืออัดผ้ า เครื่องนุ่งห่ม พรม หรือขนสัตว์
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (Central
Waste Treatment Plant)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและ
หรือจําหน่ายไอนํา้ (Steam Generating)
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือ
ฝังกลบสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุท่ไี ม่ใช้ แล้ วที่มี
ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๒

โรงงานจํ าพวก
ที่ ๓

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

-

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

-

ได้

ได้

ข้อกําหนดเพิม่ เติม

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๕๓
ลําดับที่
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รายชื่อ
Acanthuridae
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma
Antennariidae
ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae
Apogonidae
ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae
Balistidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus
Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias
Carcharhinidae
ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae
Centriscidae
ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae
Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae
Cirrhitidae
ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae
Gobiidae
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops
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ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia
Grammistidae
ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae
Holocentridae
ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae
Labridae
ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae
Malacanthidae
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus
Microdesmidae
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris
Monacanthidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore
Muraenidae
ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae
Ostraciidae
ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion
Pempheridae
ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae
Pinguipedidae (Mugiloididae)
ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis
Plesiopidae
ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae
Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae
Pomacentridae
ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae
Pseudochromidae
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops
Rhinobatidae
ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scaridae
ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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Scorpaenidae
ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae
Ostraciidae
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias
Siganidae
ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides
Solenostomidae
ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae
Stegostomidae
ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum
Syngnathidae
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus
Tetraodontidae
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster
Tripterygiidae
ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae
Zanclidae
ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus cornutus
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