
 

 
 

 
 

 
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เร่ือง  กาํหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 
ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัภเูก็ต  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
 

  อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๓๓  มาตรา  ๓๘ 

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทําได ้โดยอาศัย

อาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  และโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี  
จึงออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวดัภูเก็ต 
ดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ ๑  ใหย้กเลิก 
  (๑) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  กาํหนดเขต

พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัภเูก็ต  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
  (๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เ ร่ือง ขยาย

ระยะเวลาการใชบ้งัคบัประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดเขตพ้ืนท่ี

และมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดัภเูก็ต  พ.ศ. ๒๕๔๖  

 
 ขอ้ ๒ ในประกาศน้ี 

  “แนวชายฝัง่ทะเล”  หมายความวา่ แนวท่ีน้ําทะเลข้ึนสงูสุดตามปกติทางธรรมชาติ  
 
 ขอ้ ๓  ใหพ้ื้นท่ีท่ีไดมี้การกาํหนดใหเ้ป็นเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกา

ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บงัคบัในเขตจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นเขต

พ้ืนท่ีท่ีใหใ้ชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี  
 
  ขอ้ ๔ ใหจ้าํแนกพ้ืนท่ีตามขอ้  ๓  เป็น ๙ บริเวณ ตามแผนท่ีทา้ยประกาศน้ี  โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  
 

/บริเวณท่ี  ๑  . . . 
 



 
- ๒ - 

  
  บริเวณท่ี ๑  หมายถึง พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวดัจากแนวชายฝัง่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเขา้ไป 

ในแผ่นดินเป็นระยะ ๕๐ เมตร รวมทั้งพ้ืนท่ีในเกาะต่าง ๆ เวน้แต่พ้ืนท่ีในบริเวณท่ี ๕ บริเวณท่ี ๖ และ

บริเวณท่ี ๗ 
  บริเวณท่ี ๒ หมายถึง พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวดัจากแนวเขตบริเวณท่ี ๑ เขา้ไปในแผ่นดิน

เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร เวน้แต่พ้ืนท่ีในบริเวณท่ี ๕ บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๗ 

  บริเวณท่ี ๓ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีกาํหนดใหเ้ป็นศูนยร์าชการตามมติของคณะรฐัมนตรี 

และพ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวดัจากแนวเขตบริเวณท่ี ๒ เขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๒๐๐ เมตร เวน้แต่พ้ืนท่ี

ในบริเวณท่ี ๕ บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๗ 
  บริเวณท่ี ๔ หมายถึง พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เวน้แต่พ้ืนท่ีในบริเวณท่ี ๑ 

บริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๕ บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๗ โดยจาํแนกพ้ืนท่ี  เป็นดงัน้ี 
 (๑)  เขตอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมหรือยา่นอาคารเก่า  มีแนวเขตดงัน้ี 
  ดา้นเหนือ เร่ิมตน้จากบริเวณท่ีวดัจากศูนยก์ลางถนนดีบุกข้ึนไปทางทิศเหนือ

ของถนนสตูลฟากตะวนัตกเป็นระยะ ๔๕ เมตร  เร่ือยไปทางดา้นตะวันออกตามแนวเสน้ขนาน 

ระยะ ๔๕ เมตรกบัศนูยก์ลางถนนดีบุก  จนถึงคลองบางใหญ่ฝัง่ตะวนัออก  แลว้เร่ือยลงมาทางทิศใต้

ตามแนวคลองบางใหญ่ฝัง่ตะวนัออกจนถึงถนนดีบุกฟากใต ้ แลว้เร่ือยไปทางทิศตะวนัออกตามแนว

ถนนดีบุกฟากใตจ้นจดกบัถนนมนตรีฟากตะวนัตก 
  ดา้นตะวนัออก  จากจุดสุดทา้ยดา้นเหนือเร่ือยลงมาทางทิศใตต้ามแนวถนน

มนตรีฟากตะวนัตก  ผ่านถนนถลาง  และคลองบางใหญ่  จนจดกบัถนนพงังาฟากเหนือ 
  ดา้นใต ้ จากจุดสุดทา้ยดา้นตะวนัออกเร่ือยไปทางทิศตะวนัตกตามแนวถนน

พงังาฟากเหนือ  จนถึงคลองบางใหญ่ฟากตะวนัออก  เร่ือยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟากตะวนัออก

เป็นระยะ  ๔๕  เมตร จากศนูยก์ลางถนนพงังา  แลว้เร่ือยไปทางทิศตะวนัตกตามแนวเสน้ขนานระยะ  

๔๕ เมตร  กบัศนูยก์ลางถนนพงังา  จนถึงบริเวณท่ีเป็นจุดตดักนัระหวา่งแนวเสน้ขนานระยะ  ๔๕  เมตร  

กบัศนูยก์ลางถนนพงังาและแนวเสน้ขนานระยะ  ๔๕  เมตรกบัศนูยก์ลางถนนเยาวราช  แลว้เร่ือยลง

มาทางทิศใตจ้นถึงแนวถนนรษัฎาฟากใต ้ แลว้เร่ือยไปทางทิศตะวนัตกตามแนวถนนรษัฎาฟากใต ้

ต่อไปตามแนวถนนระนองฟากใต ้ แลว้เร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวเสน้ขนานระยะ  ๔๕  เมตร  

กบัศูนยก์ลางถนนเยาวราช  จนถึงบริเวณท่ีเป็นจุดตัดกนัระหว่างแนวเสน้ขนานระยะ  ๔๕  เมตร  

กบัศนูยก์ลางถนนเยาวราชและแนวเสน้ขนานระยะ  ๔๕  เมตรกบัศนูยก์ลางถนนถลาง  แลว้เร่ือยไป

ทางทิศตะวนัตกตามแนวเสน้ขนานระยะ  ๔๕  เมตรกบัศูนยก์ลางถนนกระบ่ีจนจดกบับริเวณท่ีวดั

จากแนวถนนสตลูฟากตะวนัตกลงมาทางทิศใตเ้ป็นระยะ ๔๕ เมตร จากศนูยก์ลางถนนกระบ่ี 
  ดา้นตะวนัตก  จากจุดสุดทา้ยดา้นใตเ้ร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูล

ฟากตะวนัตกจนจดกบัจุดเร่ิมตน้ดา้นเหนือ 
 (๒)  เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพ้ืนท่ีเขตเทศบาลทั้งหมดยกเวน้บริเวณ 

ท่ี ๔ (๑) และ (๓) 
 

/(๓)  . . . 
 
 



 
- ๓ - 

 
 (๓)  เขตหนาแน่นสงูมาก  มีแนวเขตดงัน้ี 

  ดา้นเหนือ  เร่ิมตน้จากบริเวณท่ีเป็นจุดตัดระหว่างเสน้ท่ีลากจากหวัมุมถนน

ดิลกอุทิศ ๒ ฟากตะวนัตก ตัดกบัศูนยก์ลางถนนพงังาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร  

กบัศูนยก์ลางถนนพงังา กบัแนวเสน้ขนานระยะ ๑๐๐ เมตร  กบัศูนยก์ลางถนนพงังา  เร่ือยไปทาง 

ทิศตะวนัออกจนจดถนนสุรินทรฟ์ากตะวนัตก 

  ดา้นตะวนัออก  จากจุดสุดทา้ยดา้นเหนือเร่ือยลงมาทางทิศใตต้ามแนวถนน

สุรินทร์ฟากตะวันตก  จนจดกับถนนศรีเสนาฟากเหนือ  เร่ือยไปตามแนวถนนศรีเสนาทางทิศ

ตะวนัตกจนจดถนนวีระพงษ์หงสห์ยกฟากตะวนัตก  เร่ือยลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงสห์ยกทาง

ทิศใตจ้นจดถนนในวงเวยีนนิมิตร  (วงเวยีนมา้น้ํา) ฟากเหนือ  
  ดา้นใต ้ จากจุดสุดทา้ยดา้นตะวนัออกเร่ือยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร  

(วงเวียนมา้น้ํา)  ทางทิศตะวนัตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต ้ เร่ือยไปตามแนวถนนชนะเจริญฟาก

ใตท้างทิศตะวนัตกจนจดถนนดิลกอุทิศ ๒ ฟากตะวนัตก 
  ดา้นตะวนัตก  จากจุดสุดทา้ยดา้นใตเ้ร่ือยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลก

อุทิศ  ๒ ฟากตะวนัตก  จนถึงหวัมุมถนนดิลกอุทิศ  ๒  ตดักบัถนนพงังา  เร่ือยไปทางทิศเหนือจนถึง

จุดเร่ิมตน้ดา้นเหนือ 
 บริเวณท่ี ๕ หมายถึง พ้ืนท่ีดงัต่อไปน้ี 
 (๑) พ้ืนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน

กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง  เวน้แต่พ้ืนท่ีในบริเวณท่ี ๖  และบริเวณท่ี ๗   
 (๒) พ้ืนท่ีดินของอาคารหรือสถานท่ี ดงัต่อไปน้ี  
  (ก) แนวค่าย (โคกชนะพมา่) 
  (ข) บา้นพระยาวชิิตสงคราม 
  (ค) มสัยดิบา้นบางเทา 
  (ง) บา้นทา้วเทพกระษัตรี 
  (จ) วดัฉลอง 
  (ฉ) วดัท่าเรือ 
  (ช) วดัเทพกระษัตรี 
  (ซ) วดัพระทอง 
  (ฌ) วดัพระนางสรา้ง 
  (ญ) สุเหร่าเกาะบา้นเคียน 
  (ฎ) กาํแพงเมืองถลางบางโรง 
  (ฏ) ศาลหลกัเมืองถลางป่าสกั 

 
/(ฐ)  . . . 

 



 
- ๔ - 

 
  (ฐ) ศาลหลกัเมืองถลางเมืองใหม ่

  (ฑ) กาํแพงเมืองถลาง – บา้นดอน 
 (๓) พ้ืนท่ีท่ีมีรัศมีโดยรอบเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร วัดจากเขตท่ีดินของอาคารหรือ

สถานท่ีตาม (๒) 
  บริเวณท่ี ๖ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีความสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตร 

ถึง ๘๐ เมตร 
  บริเวณท่ี ๗ หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ 

เมตร ข้ึนไป 
  บริเวณท่ี ๘ หมายถึง พ้ืนท่ีในเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ นอกจากบริเวณท่ี ๑  ถึง 

บริเวณท่ี ๗ 
  บริเวณท่ี ๙ หมายถึง พ้ืนท่ีน่านน้ําทะเลภายในเขตจงัหวดัภเูก็ต  

 
 ขอ้ ๕ ในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ หา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใด ๆ  

ใหเ้ป็นอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิดท่ีมีปริมาณน้ําท้ิงตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยโรงงาน ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั หรือมีปริมาณความสกปรกของน้ําท้ิงหลงัผ่าน

ระบบบาํบดัตั้งแต่ ๒๐ กิโลกรมัต่อวนัข้ึนไป  และโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน 

ตามบญัชี ๑ ทา้ยประกาศน้ี ทั้งน้ี  เวน้แต่โรงงานดงัต่อไปน้ี 
  (ก) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวม  
  (ข) โรงงานจัดหาน้ํา ทําน้ําใหบ้ริสุทธ์ิ ทําน้ําประปา หรือจําหน่ายน้ําไปยัง

อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
  (ค) โรงงานท่ีจาํเป็นตอ้งก่อสรา้งทดแทนของเดิมเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการผลิต

ของโรงงานใหดี้กวา่เดิม หรือโรงงานท่ีเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม และไม่เขา้ข่าย

ขยายโรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ทั้งน้ี ใหก้่อสรา้งไดเ้ฉพาะในบริเวณพ้ืนท่ีเดิมเท่าน้ัน 
 (๒) โรงฆ่าสตัว ์เวน้แต่การก่อสรา้งทดแทนของเดิมพรอ้มดว้ยระบบบาํบดัและการ

จดัการของเสียตามมาตรฐานของทางราชการบนพ้ืนท่ีเดิม หรือพ้ืนท่ีใหม่ท่ีมิไดข้ดักบักฎกระทรวงใหใ้ช้

บงัคบัผงัเมืองรวมเกาะภเูก็ต 
 (๓) ฌาปนสถาน เวน้แต่การก่อสรา้งทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพ้ืนท่ีเดิม 

ซ่ึงจะตอ้งมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งส่ิงก่อสรา้งและอาคารประกอบของระบบควบคุม

มลพิษทางอากาศตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ 
 

/(๔)  . . . 
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 (๔) สุสาน เวน้แต่กรณีสุสานท่ีมีอยู่เดิมไดใ้ชป้ระโยชน์เต็มพ้ืนท่ีเดิมท่ีไดจ้ัดไว ้

เพ่ือการน้ันแลว้ ใหด้าํเนินการได ้แต่ตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 

และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ เมตร 

 (๕) คลังน้ํามนัเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรักษาน้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ใช่

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพ่ือจําหน่ายท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิง เวน้แต่สถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิง  
 (๖) สถานท่ีบรรจุกา๊ซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าช สาํหรบักา๊ซปิโตรเลียม

เหลวและก๊าซธรรมชาติ เวน้แต่สถานีบริการก๊าซ รา้นจาํหน่ายก๊าซ สถานท่ีใชก้๊าซ และสถานท่ี

จาํหน่ายอาหารท่ีใชก้๊าซ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง แต่ไม่รวมถึงการยา้ย

สถานท่ีบรรจุก๊าซจากสถานท่ีตั้งเดิม ไปยงัสถานท่ีตั้งแห่งใหม่ท่ีเหมาะสมและปลอดภยักว่า โดยไม่เพ่ิม

ปริมาณ 
 
 ขอ้ ๖ ในพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  ท่ีมีการกาํหนดใหเ้ป็นเขตผงัเมืองรวมตามกฎกระทรวง

ใหใ้ชบ้ังคับผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินท่ีมิใช่เขตท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม

เฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้  ในการสรา้งโรงงานอุตสาหกรรม  ใหมี้ไดเ้ฉพาะ

โรงงานจาํพวกท่ี ๑ ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมตามประเภท ชนิด จาํพวก 

และขอ้กาํหนดเพ่ิมเติมในบญัชี ๒ ทา้ยประกาศน้ี 
   โรงงานอุตสาหกรรมตามวรรคหน่ึงตอ้งมีปริมาณน้ําท้ิงไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตร 

ต่อวนั หรือมีปริมาณความสกปรกของน้ําท้ิงหลงัผ่านระบบบาํบดัไมเ่กิน ๒๐ กิโลกรมัต่อวนัข้ึนไป  เวน้แต่ 
 (ก) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวม  
 (ข) โรงงานจดัหาน้ํา ทําน้ําใหบ้ริสุทธ์ิ ทําน้ําประปา หรือจาํหน่ายน้ําไปยงัอาคาร 

หรือโรงงานอุตสาหกรรม  
  (ค) โรงงานท่ีจาํเป็นตอ้งก่อสรา้งทดแทนของเดิมเพ่ือปรบัปรุงกระบวนการผลิตของ

โรงงานใหดี้กวา่เดิม หรือเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 
 ขอ้ ๗  ในพ้ืนท่ีตามข้อ ๔ การก่อสร้างอาคารปศุสัตว์ให้เป็นไปตามพ้ืนท่ีและ

หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) ในเขตเทศบาลนครภเูก็ต หา้มก่อสรา้งอาคารปศุสตัว ์
 (๒) ในพ้ืนท่ีนอกเขตพ้ืนท่ีตาม (๑) การก่อสรา้งอาคารปศุสตัวใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ิน 

 
/อาคาร  . . . 
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  อาคารปศุสัตวต์ามวรรคหน่ึง  (๒)  ตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า      

๑,๐๐๐ เมตร และตอ้งห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร 

รวมทั้งตอ้งมีบ่อกรองและบ่อบาํบดัมลูสตัวแ์ละน้ําเสีย ตลอดจนตอ้งมีมาตรการควบคุมการปล่อยท้ิง

ของเสียใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการดว้ย 
 
 ขอ้ ๘ การก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔  ซ่ึงไม่ใช่กรณี 

ท่ีตอ้งหา้มตามขอ้  ๕  ขอ้  ๖ หรือขอ้  ๗ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และตอ้งมี

ระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร เวน้แต่ในเขตท่ีมีกฎกระทรวงออกตามความ 

ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารใช้บังคับ ความสูงของอาคารให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงน้ัน    
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๑๒ เมตร 
 (๓) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๓ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน  ๑๖ เมตร 
 (๔) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ (๑) ใหมี้ได้เฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 

พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ (๒) ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๔๕ เมตร และมีค่าสงูสุดของอตัราส่วน

พ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนท่ีดินของอาคารทุกหลัง ท่ีก่อสร้างในท่ีดินแปลงเดียวกัน 

ท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคารไม่เกิน  ๖ ต่อ ๑  และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ (๓)  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมี

ความสงูไมเ่กิน ๖๐ เมตร และมีค่าสงูสุดของอตัราส่วนพ้ืนท่ีอาคารรวมกนัทุกชั้นต่อพ้ืนท่ีดินของอาคาร

ทุกหลงัท่ีก่อสรา้งในท่ีดินแปลงเดียวกนัท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคารไมเ่กิน ๘ ต่อ  ๑   
 (๕) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๕ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๖ เมตร เวน้แต่กรณี

ท่ีสภาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งมีมติใหอ้าคารมีความสงูไดเ้กินกว่า  ๖ เมตร  แต่จะใหอ้าคารมีความสงูเกิน 

๑๒ เมตร ไมไ่ด ้  
     (๖) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๖ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๘ เมตร  เวน้แต่

โครงสรา้งท่ีจาํเป็นของกิจการสาธารณูปโภคของรฐัหรือกิจการสาธารณูปโภคท่ีไดร้บัสมัปทานจากรฐั  

ซ่ึงพิสจูน์ไดว้า่ความสงูของพ้ืนท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัทางวิศวกรรมท่ีมีผลต่อการผลิตหรือการดาํเนินการ 

ทั้งน้ี  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔ คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติและ

คณะรฐัมนตรี 
   (๗) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๗ หา้มก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารใด ๆ เวน้แต่  
  (ก) การดําเนินการของรัฐเพ่ือความมัน่คงของประเทศ  หรือเพ่ือประโยชน์

สาธารณะในการส่ือสารโทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณร์บัส่งสญัญาณวทิยุ หรือดาวเทียม 

 

/(ข)  . . . 
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  (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรฐั หรือกิจการสาธารณูปโภคท่ีไดร้บัสมัปทาน

จากรฐั  เฉพาะกิจการซ่ึงพิสูจน์ไดว้่าความสูงของพ้ืนท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัทางวิศวกรรมท่ีมีผลต่อการ

ผลิตหรือการดาํเนินการ  
  ทั้งน้ี ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔ คณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติและคณะรฐัมนตรี 
   (๘) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๘ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร  เวน้แต่

เป็นโครงสรา้งท่ีใชใ้นกิจการโทรคมนาคมท่ีเป็นเสารับส่งสัญญาณท่ีมีความสูงไม่เกิน  ๒๓  เมตร  

ตั้งหา่งจากเขตถนนสาธารณะไมน่อ้ยกวา่ ๖๐ เมตร  แต่ถา้มีความสงูเกินกวา่  ๒๓  เมตร  ตอ้งไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้  ๑๓ และตอ้งตั้งห่างจากเขตถนนสาธารณะไม่น้อยกวา่ ๖๐ 

เมตรดว้ย 
   (๙) โครงสรา้งท่ีใชใ้นกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณูปโภคท่ีอยู่ใน

บริเวณท่ี ๑ ถึงบริเวณท่ี ๖ ท่ีมีความสูงเกินกว่าท่ีกําหนดไวใ้น (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)  

แลว้แต่กรณี  ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔   
 (๑๐) อาคารระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบเตาเผาของเทศบาลนครภูเก็ตในพ้ืนท่ี

บริเวณท่ี ๑ ถึงบริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี  ๘  ท่ีมีความสงูเกินกว่าท่ีกาํหนดไวใ้น (๑) (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) หรือ (๘) แลว้แต่กรณี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีเทศบาลนครภเูก็ตกาํหนด  

 

 ขอ้ ๙ การก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารตามขอ้ ๘  ตอ้งมีพ้ืนท่ีว่างตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี   
 (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขอ

อนุญาตก่อสรา้งอาคารน้ัน เวน้แต่ในเขตท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ หรือท่ีดินประเภท

อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเกาะภูเก็ต ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๔๐ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ ถา้เป็นอาคารประเภทบา้นเด่ียว บา้นแฝด อาคารสาํนักงาน 

อาคารอยู่อาศยัรวม หรืออาคารสาธารณะ ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่น

ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  แต่ถา้เป็นอาคารพาณิชย ์อาคารประเภทบา้นแถว หอ้งแถว หรือตึกแถว 

ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๑๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  แต่ถา้อยู่ในเขต 

ท่ีมีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารใชบ้งัคบั ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๕๐ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 

/(๓)  . . . 
 
 



 
- ๘ - 

 

 (๓) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๓ บริเวณท่ี ๕ บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๘ ถา้เป็นอาคาร

ประเภทบา้นเด่ียว บา้นแฝด อาคารสาํนักงาน อาคารอยูอ่าศยัรวม หรืออาคารสาธารณะ ใหมี้พ้ืนท่ีวา่ง

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  แต่ถา้เป็นอาคารพาณิชย ์

อาคารประเภทบา้นแถว หอ้งแถว หรือตึกแถว  ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๑๐ ของแปลงท่ีดิน 

ท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 (๔) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ถึงบริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๘  ท่ีเป็นพ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการ

ก่อสรา้งงานระบบกาํจดัขยะมลูฝอยแบบเตาเผาของเทศบาลนครภเูก็ต ใหมี้พ้ืนท่ีวา่งตามท่ีเทศบาล

นครภเูก็ตกาํหนด 
   (๕) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ (๑) ถา้เป็นอาคารท่ีจดัใหมี้ช่องทางเดินดา้นหน้าอาคารทะลุ

ถึงอาคารขา้งเคียงตามลกัษณะสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุเกส (จีนผสมโปรตุเกส) ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ ๑๖ ของแปลงที่ดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคารแต่ถา้เป็นอาคารอ่ืนท่ีมิไดมี้ลกัษณะตาม

รปูแบบดงักล่าว ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  

พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ (๒)  ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๓๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้ง

อาคารน้ัน และพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ (๓) ใหมี้พ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๔๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขอ

อนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 
 ขอ้ ๑๐ การก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารในพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันในบริเวณท่ี ๑ 

บริเวณท่ี ๒  บริเวณท่ี ๓  บริเวณท่ี ๔  บริเวณท่ี ๕  บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๘  ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๑  และบริเวณท่ี  ๖  ท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๒๐ ถึง 

รอ้ยละ ๓๕  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเด่ียวหรืออาคารเด่ียวท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร  

ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุม

ดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่น 

ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร และมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีว่าง  โดยมีไมย้ืนตน้ 

ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓  บริเวณท่ี ๔ บริเวณท่ี ๕ และบริเวณท่ี ๘  ท่ีมี

ความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๒๐ ถึง รอ้ยละ ๓๕  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเด่ียวหรืออาคาร

เด่ียวท่ีมีความสงูไมเ่กิน  ๑๒ เมตร  ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกวา่ 

๑๐๐ ตารางวา  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ ๗๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร และมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ 

ของพ้ืนท่ีวา่ง  โดยมีไมย้นืตน้ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 

/(๓)  . . . 
 
 
 
 



 
- ๙ - 

 

 (๓) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๑  และบริเวณท่ี  ๖  ท่ีมีความลาดชนัเกินกว่ารอ้ยละ ๓๕ ถึง 

รอ้ยละ ๕๐  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเด่ียวหรืออาคารเด่ียวท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร  

ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางวา  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุม

ดินต่อหลังไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่น 

ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร และมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีว่าง  โดยมีไมย้ืนตน้ 

ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 
 (๔) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ บริเวณท่ี ๓  บริเวณท่ี ๔ บริเวณท่ี ๕ และบริเวณท่ี ๘  ท่ีมี

ความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕ ถึง รอ้ยละ ๕๐  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเด่ียวหรืออาคาร

เด่ียวท่ีมีความสงูไมเ่กิน  ๑๒ เมตร  ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกวา่ 

๑๒๐ ตารางวา  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร และมีพ้ืนท่ีสีเขียวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ 

ของพ้ืนท่ีวา่ง  โดยมีไมย้นืตน้ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 
     (๕) พ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกว่ารอ้ยละ ๕๐ ข้ึนไป หา้มก่อสรา้งหรือดัดแปลง

อาคารใดๆ 
    การปรับระดับพ้ืนดินสําหรับพ้ืนท่ีตามวรรคหน่ึง  ใหป้รับระดับตามแนวนอนต่อ

แนวด่ิงไดใ้นอตัราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และหา้มปรบัระดับโดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูง

เกิน ๑ เมตร เวน้แต่เพ่ือการก่อสรา้งระบบฐานรากอาคารหอ้งใตดิ้น หรือบ่อเก็บน้ําใตดิ้น  และ 

การปรบัระดบัพ้ืนดิน การขุดดิน การถมดิน ตอ้งไม่ทาํอนัตรายต่อรากและลาํตน้ของตน้ไมเ้ด่ียวหรือ

ตน้ไมห้มู่ท่ีข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ท่ีมีขนาดความโตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงท่ีสงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ 

เซนติเมตรข้ึนไป  และมิใหเ้คล่ือนยา้ยหรือทําลายหินดานทั้งท่ีอยู่ใตพ้ื้นดิน ระดับพ้ืนดิน หรือ 

โผล่เหนือพ้ืนดิน 

 

 ขอ้ ๑๑  การวดัความสงูของอาคารในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑  บริเวณท่ี  ๒  บริเวณท่ี  ๓  

บริเวณท่ี  ๔  บริเวณท่ี  ๕ บริเวณท่ี ๖ และบริเวณท่ี ๘  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
            (๑) กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินตํา่กว่าถนน

สาธารณะในบริเวณท่ีก่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสรา้ง  ในกรณีท่ีมีการปรบัระดับพ้ืนดิน

เท่ากบัถนนสาธารณะหรือสงูกวา่ถนนสาธารณะใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ  
 (๒) กรณีมีหอ้งใตดิ้นซ่ึงค่าระดบัเป็นลบ ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน

ท่ีก่อสรา้งเช่นเดียวกบักรณี (๑) 
 (๓) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน 

ท่ีก่อสรา้ง ณ จุดท่ีตํา่ท่ีสุดของอาคารหลงัน้ัน 
การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดับตามวรรคหน่ึงข้ึนไปในแนวด่ิงถึงส่วนท่ี

สงูสุดของอาคาร  สาํหรบัอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัถึงยอดผนังของชั้นสงูสุด 

 
/ขอ้  ๑๒  . . . 

 
 



 
- ๑๐ - 

 

 ขอ้ ๑๒ ในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ หา้มกระทาํการหรือประกอบกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) การทาํเหมืองแร่ 
 (๒) การขนส่งหรือลําเลียงวัตถุอันตรายโดยใชร้ะบบท่อขนส่ง เวน้แต่ในบริเวณ 

ท่ีกําหนดใหเ้ป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  

ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมเกาะภเูก็ต  
 (๓) การถม ปรับพ้ืนท่ี หรือปิดกั้น ซ่ึงทําใหแ้หล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดินและ

แหล่งน้ําในขุมเหมืองต้ืนเขินหรือเปล่ียนทิศทางหรือทําใหน้ํ้าในแหล่งน้ําน้ันไม่อาจไหลไปได้

ตามปกติ  
 (๔) การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการเปล่ียนสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีพรุ ป่าชายเลน และ

แหล่งหญา้ทะเล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี  
  (ก) การดําเนินการของทางราชการเพ่ือการวิจยัทางวิชาการ การคุม้ครอง การ

ฟ้ืนฟ ูการเพาะพนัธุพื์ชและสตัวน้ํ์า  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔ 
     (ข) การดาํเนินการของทางราชการในพ้ืนท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรมท่ีไดร้บัการ

ผ่อนผนัจากคณะรฐัมนตรีใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้ ใหก้ระทาํไดเ้ม่ือไดร้บัอนุญาตจากกรมป่าไมใ้นเร่ืองการ

ขอใชพ้ื้นท่ีและตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔ 
 (๕) การขุดลอกร่องน้ํา เวน้แต่เป็นการบํารุงรักษาทางน้ํา หรือการดําเนินการ 

เพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ 
 (๖) การถมทะเล เวน้แต่เป็นนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือมีความ

จําเป็นเพ่ือกิจการของส่วนราชการโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามขอ้ ๑๔ และ

คณะรฐัมนตรี 
 (๗) การล่วงลํ้ าลํา น้ํา  เว ้นแต่อาคารหรือการล่วงลํ้ า ท่ีได้รับอนุญาตตาม

กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
 (๘) การปล่อยท้ิงมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดผ่้านการ

บาํบดัตามมาตรฐานของทางราชการแลว้ 
   (๙) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง กัลปังหา หรือ 

หญา้ทะเล หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบทาํใหป้ะการงั ซากปะการงั หรือ

หินปะการงั กลัปังหา หรือหญา้ทะเล  ถกูทาํลายหรือเสียหาย เวน้แต่การดาํเนินการ ดงัน้ี  
          (ก) การกระทาํเพ่ือการศึกษาวจิยัทางวชิาการ 

           (ข) กิจการสาธารณูปโภคของรฐัท่ีมีความจาํเป็นตามท่ีคณะกรรมการตาม 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการผู ้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

คณะรฐัมนตรี มีมติเห็นชอบ 
 

/(๑๐)  . . . 
 
 
 
 



 
- ๑๑ – 

 

 (๑๐ )  การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามท่ีกําหนดในบัญชีปลาสวยงาม 

ทา้ยประกาศน้ี  เวน้แต่ 
  (ก) การจบั หรือครอบครองของทางราชการ เพ่ือการศึกษาวิจยั การเพาะพนัธุ ์

การเพาะเล้ียง หรือเพ่ือกิจการสวนสตัวส์าธารณะ ทั้งน้ี  ตอ้งไดร้บัหนังสืออนุญาตจากกรมประมง

หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต แลว้แต่กรณี หรือการจาํหน่ายปลาสวยงามท่ีไดจ้ากการเพาะพนัธุห์รือ

การเพาะเล้ียง   
  (ข) การครอบครองของภาคเอกชนเพ่ือการเพาะเล้ียงเพ่ือจาํหน่ายโดยไดร้บั

หนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือผูว้่าราชการจงัหวดัภูเก็ต  หรือการครอบครองเพ่ือการพกัผ่อน

หยอ่นใจ  
 (๑๑) การขุด ตกั หรือลอก กรวด  ดิน ดินลกูรงั หรือทรายบก ในพ้ืนท่ีท่ีมีความสงูจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน ๘๐ เมตร หรือมีความลาดชันเฉล่ียเกินกว่ารอ้ยละ ๓๕ เวน้แต่การ

ก่อสรา้งส่ิงปลกูสรา้งอ่ืนใดท่ีมิใช่อาคาร หรือเพ่ือการดาํเนินการท่ีไดร้บัการยกเวน้ตามท่ีกาํหนดไว้

ในขอ้ ๑๐   

 (๑๒) การเพาะเล้ียงกุง้เพ่ือการคา้ เวน้แต่ 
       (ก) เป็นผูป้ระกอบกิจการก่อนวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และไดจ้ดทะเบียน

หรือข้ึนทะเบียนบญัชีรายช่ือกบักรมประมง และปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และมาตรการท่ีกรม

ประมงกาํหนด  

        (ข) เป็นการดําเนินการของทางราชการเพ่ือการเผยแพร่ และพัฒนาการ

เพาะเล้ียงกุง้ รวมทั้งการดาํเนินการท่ีต่อเน่ืองของกรมประมง 
 (๑๓) การติดตั้งป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายบนพ้ืนดิน ดังต่อไปน้ี  

เวน้แต่ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ  
  (ก) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีเอกชนท่ีมีระยะห่าง

จากท่ีสาธารณะวดัเป็นมุมฉากในแนวราบบนพ้ืนดินและในอากาศน้อยกวา่สองเท่าของความสงูของ

ป้ายและส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายน้ันในแนวด่ิง 
           (ข) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีสาธารณะท่ีมีขนาด

เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรา้งเกิน ๑๐ กิโลกรมั  

         (ค) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย หรือทัศนียภาพอันสวยงาม หรือน่าจะเป็น

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรพัยสิ์น และป้ายตามแนวทางหลวง ท่ีมีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า 

๑,๐๐๐ เมตร    
                 (ง) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสงู

จากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรข้ึนไป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕ 
 

/(๑๔)  . . . 

 



 

- ๑๒ - 

 
 (๑๔) การกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน

ทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพ้ืนท่ีสนัทราย สนัดอน หน้าผา ปากน้ํา เวน้แต่การ

กระทาํของทางราชการเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ หรือเพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ 
   (๑๕) การกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทาํให้

ทศันียภาพบริเวณหาดเสียไป เวน้แต่การกระทาํของทางราชการเพ่ือการฟ้ืนฟูและรกัษาสภาพตาม

ธรรมชาติของหาด การป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ การรกัษาความปลอดภยัทางทะเลและชายหาด  

การติดตั้งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทาํทุ่น ทั้งน้ี  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตามขอ้ ๑๔ 

    (๑๖) การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการทาํลายหินดานทั้งท่ีอยู่ใตพ้ื้นดิน ระดบัพ้ืนดิน หรือ

โผล่พน้ดิน เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งอาคารของทางราชการโดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตามขอ้ ๑๔  เน่ืองจากมีความจาํเป็นเพ่ือใหบ้ริการสาธารณะและไมส่ามารถหลีกเล่ียงได ้

            

 ขอ้ ๑๓ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีจะทําการก่อสรา้งอาคาร หรือ

ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ นอกจากตอ้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ีแลว้  ใหจ้ดัทาํและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ หรือรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี ต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิ ธีการ  และระเบียบปฏิบัติ ท่ีกําหนดไว ้ตามมาตรา  ๔๖  

แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ใหจ้ดัทําสาํหรับการก่อสรา้งอาคาร หรือ 

การดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) โรงงานส่งหรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า 
 (๒) โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตไอน้ํา เพ่ือการจาํหน่าย 
 (๓) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศัยรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดงักล่าวรวมกนัตั้งแต่ 

๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไมถึ่ง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
 (๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีจาํนวน

เตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง 

 

/(๕)  . . . 

 

 



 

- ๑๓ – 

  

 (๕) การขุด ตกั หรือลอก กรวด  ดิน ดินลูกรงั และทรายบก ท่ีมีความลึกจากระดับ

พ้ืนดินเกิน ๓  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร  

 (๖) การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงยอ่ยไมถึ่ง ๒๕๐ แปลง หรือมีเน้ือท่ีไมเ่กิน  ๑๐๐ ไร่ 
 (๗) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือตั้งแต่ ๑๐๐ ตันกรอสข้ึนไป แต่ไม่ถึง 

๕๐๐  ตันกรอส หรือมีความยาวหน้าท่าไม่ถึง ๑๐๐ เมตร  และพ้ืนท่ีรวมของท่าเทียบเรือมีขนาด 

ไมถึ่ง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เวน้แต่ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา ทุกขนาด   
 (๘) เข่ือนเก็บกกัน้ําหรืออ่างเก็บน้ําท่ีมีปริมาตรเก็บกกัน้ําตั้งแต่ ๑๖๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร 

แต่ไมถึ่ง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตร 

 (๙) ทางหรือถนนส่วนบุคคลท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ  ๑๕ 

ข้ึนไป และมีความยาวต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ ๕๐๐ เมตร ถึง ๑,๕๐๐ เมตร หรือบนพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลางเกินกวา่ ๘๐ เมตร และมีความยาวต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ เมตร 
 (๑๐) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าดว้ยทางหลวง ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕ ถึง รอ้ยละ ๒๕ 

 (๑๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียไดไ้ม่

เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการกาํจดัไม่

เกิน ๕๐ ตนัต่อวนั แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้

ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 (๑๒) กิจการท่ีนําบา้นพกัอาศยัท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ ๑๐ หลงั ถึง ๗๙ หลงั หรือหอ้งแถว 

ตึกแถว หรือบา้นแถว ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือ

ติดต่อกนั ไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม    
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหจ้ดัทําสําหรับการก่อสรา้งอาคาร 

หรือการดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) โรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้าเพ่ือจาํหน่าย 

 (๒) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจํานวนหอ้งพักตั้งแต่ ๘๐ หอ้งข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 

๔,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 (๓) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยูห่่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไมเ่กิน ๕๐ เมตร 

 
                                                                                           /(๔)  . . . 

 



 
- ๑๔ - 

 

 (๔) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีจาํนวน

เตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป 
 (๕) การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงข้ึนไป  หรือมีเน้ือท่ีเกินกว่า   

๑๐๐  ไร่    
 (๖) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรบัเรือตั้งแต่ ๕๐๐ ตนักรอส  หรือมีความยาว

หนา้ท่าตั้งแต่ ๑๐๐ เมตร  หรือพ้ืนท่ีรวมของท่าเทียบเรือมีขนาดตั้งแต่  ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ข้ึนไป   

 (๗) ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา ทุกขนาด 
 (๘) เข่ือนเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําท่ีมีปริมาตรเก็บกักน้ําตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

ลกูบาศกเ์มตรข้ึนไป 

 (๙) ทางหรือถนนส่วนบุคคลท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕  

ข้ึนไป และมีความยาวต่อเน่ืองกนัเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร หรือบนพ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 

ปานกลางเกินกวา่ ๘๐ เมตร  และมีความยาวต่อเน่ืองกนัเกินกวา่ ๑,๕๐๐ เมตร 
 (๑๐) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๒๕  หรือบนพ้ืนท่ีท่ีมีความสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลางเกินกวา่ ๘๐ เมตร 
 (๑๑) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสีย 

ไดเ้กิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกําจดัขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณในการ

กาํจดัเกิน ๕๐ ตนัต่อวนั และโรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 (๑๒) กิจการท่ีนําบา้นพกัอาศยัท่ีมีจาํนวนตั้งแต่ ๘๐ หลงัข้ึนไป หรือหอ้งแถว  ตึกแถว 

หรือบา้นแถว ท่ีมีจํานวนหอ้งพักตั้งแต่ ๘๐ หอ้งข้ึนไป ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน   

ไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

   (๑๓) อาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
 (๑๔) โรงฆ่าสตัว ์

 (๑๕) การดาํเนินการของทางราชการในพื้ นท่ีป่าชายเลนเส่ือมโทรม ตามขอ้ ๑๒ (๔) (ข) 
 การก่อสรา้งอาคารตามขอ้น้ี  ใหห้มายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปล่ียน 

การใชอ้าคารดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการกาํกบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มใน

พ้ืนท่ีตามข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่งตั้ ง

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบการบงัคบัใชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามเห็นชอบการนําแผนงานต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัการ ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
 

/คณะกรรมการ  . . . 
 



 
- ๑๕ - 

 

  คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดัภูเก็ต เป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนส่วนราชการประจําจังหวัดภูเก็ตท่ีเก่ียวข้อง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง  

นายอําเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในจงัหวดัภูเก็ตไม่เกินสามคน ผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรมท่ีอยู่ในจังหวัดภูเก็ตไม่เกินสามคน และผู ้แทนภาคเอกชนซ่ึงมี

กิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในจงัหวดัภูเก็ตไม่เกินสามคน  

เป็นกรรมการ และใหผู้อ้าํนวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัภูเก็ต เป็น

กรรมการและเลขานุการ 
  ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัภูเก็ตเสนอรายช่ือกรรมการตามวรรคสองต่อรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 
 ขอ้ ๑๕ เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรกัษา การอนุรกัษ์ การปกป้อง การฟ้ืนฟูบรูณะ 

และการจดัการดา้นทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ ใหจ้งัหวดัภูเก็ตโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตามขอ้  ๑๔  มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 (๑) จัดทําแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ในพ้ืนท่ีหรือบริเวณ 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพ้ืนท่ีพรุ  ป่าชายเลน  แหล่งปะการงั แหล่งหญา้ทะเล หรือพ้ืนท่ีอนัเป็นท่ีตั้งแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม หรือพ้ืนท่ีท่ีจงัหวดัเห็นควรดําเนินการ  เพ่ือใหส้ภาพฟ้ืนกลับคืน 

สู่สภาวะธรรมชาติเดิมนํามาซ่ึงความอุดมสมบรูณแ์ก่ทอ้งถ่ิน  และใหจ้งัหวดับรรจุแผนดงักล่าวไวใ้น

แผนงบประมาณจงัหวดั เพ่ือเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณสาํหรบัดาํเนินการใดๆ 
 (๒) กาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนที่บริเวณที่ ๙  และประกาศใหท้ราบ           

เป็นการทัว่ไป 
 
 ขอ้ ๑๖ ในกรณีท่ี มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการท่ี มีผลเป็นการคุ้มครอง

ส่ิงแวดลอ้มไวดี้กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ก็ใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายน้ัน 
   
 ขอ้ ๑๗ ในเขตพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  ผูมี้อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนตอ้งดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ีดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๘ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดท่ีตอ้งหา้มตามประกาศน้ี ถา้ไดร้ับ

อนุญาตตามกฎหมายใดไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะไม่ได้

รบัอนุญาตหรือไม่ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน  แต่จะดาํเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือ

นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาตไวแ้ลว้ หรือนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตไวเ้ดิมก่อนวันท่ี

ประกาศน้ีใชบ้งัคบัไมไ่ด ้
 

/ขอ้  ๑๙  . . . 
 
 



 
- ๑๖ - 

 

 ขอ้ ๑๙ อาคารท่ีมีอยู่แลว้ก่อนหรือในวันท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ ใหไ้ดร้ับยกเวน้ 

ไมต่อ้งดาํเนินการตามประกาศน้ี  การดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  แต่จะดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิด

หรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ีไมไ่ด ้
 
 ขอ้ ๒๐ อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนแปลงการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการน้ัน  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ และยงัก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช ้

ไม่แลว้เสร็จ  ใหค้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัจนกว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จตามท่ีไดร้บัอนุญาตหรือท่ีไดร้บัแจง้ไว ้ แต่การขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือ

การแจง้หรือการดําเนินการอ่ืนใดหลังจากวันท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ  ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี 
 อาคารท่ีได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายว่าดว้ยการน้ันไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้

บงัคบั การพิจารณาอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตน้ัน 
 

 ขอ้ ๒๑ ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัมีกาํหนดระยะเวลาหา้ปีนับแต่วนัถดัจากวนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

                       ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
                 (นายสุวทิย ์ คุณกิตติ) 
                 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป ประเภท ง  เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง   
ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สาํเนาถกูตอ้ง 

 
 (นายวรีนิต  ฐานสุพร) 

 นักวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ 



บญัชี ๑  

ทา้ยประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

เรือ่ง กําหนดเขตพื้ นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  

ในบริเวณพื้ นทีจ่งัหวดัภูเก็ต 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลาํดบัที่ตาม

กฎหมาย 

ว่าดว้ยโรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัหิน กรวด ทราย หรือดิน สาํหรับใช้ในการ

ก่อสร้างอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปน้ี 

(๑) การโม่ บด หรือย่อยหิน  

(๒) การดูดทราย 

๑๕  โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอาหารสตัว์อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

   (๒) การป่นหรือบด พืช เมลด็พืช กาก 

         พืช เน้ือสตัว์ กระดูกสตัว์ ขนสตัว์ 

         หรือเปลือกหอย สาํหรับทาํหรือ 

         ผสมเป็นอาหารสตัว์ 

๑๖ โรงงานประกอบกจิการต้ม กล่ัน หรือผสมสรุา 

๑๗ โรงงานประกอบกจิการเอทลิแอลกอฮอล์ ซ่ึงมิใช่เอทลิแอลกอฮอล์ที่ผลิตจาก

กาก ซัลไฟตใ์นการทาํเย่ือกระดาษ 

๒๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ด้ายหรือเส้นใยซ่ึงมิใช่ใยหิน 

(Asbestos) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

    (๑) การหมัก คาร์บอไนซ์ เทก็เจอร์ไรซ์  

          ฟอก หรือย้อมสเีส้นใย 

    (๓) การฟอก ย้อมส ีหรือแต่งสาํเรจ็ 

          ด้ายหรือสิ่งทอ 

๒๙ โรงงานประกอบกจิการ หมัก ชาํแหละ อบ ป่นหรือบด ฟอก ขดัและแต่ง 

แต่งสาํเรจ็ อดัให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสหีนังสตัว์ 

๓๘ โรงงานประกอบกจิการเย่ือหรือกระดาษ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

(๑)  การทาํเย่ือจากไม้ หรือวัสดุอื่น 

(๒) การทาํกระดาษ กระดาษแขง็ หรือกระดาษที่ใช้ในการก่อสร้างชนิดที่ 

      ทาํจากเส้นใย (Fiber) หรือแผ่นกระดาษไฟเบอร์ (Fiberboard) 



 ๒ 
 

ลาํดบัที่ตาม

กฎหมาย 

ว่าดว้ยโรงงาน 

ประเภทหรือชนดิของโรงงาน 

๔๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคมีภัณฑ ์สารเคมี หรือวัสดุเคมีซ่ึงมิใช่ปุ๋ย 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปน้ี 

(๑)  การทาํเคมีภณัฑ ์สารเคมี หรือวัสดุเคมี 

(๒) การเกบ็รักษา ลาํเลียง แยก  คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ เฉพาะ 

      เคมีภัณฑอ์นัตราย 

๔๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัปุ๋ย สารปรับปรงุดิน หรือสารป้องกนัหรือ

กาํจัดศัตรพืูชหรือสตัว์(Pesticides) อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี 

    (๑) การทาํปุ๋ยเคมี 

๔๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัส ี(Paints) นํา้มันชักเงา เชลแลก็ แลก็เกอร์ 

หรือผลิตภัณฑส์าํหรับใช้ยาหรืออดุอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

(๑)  การทาํสสีาํหรับใช้ทา พ่น หรือเคลือบ 

(๒) การทาํนํา้มันชักเงา นํา้มันผสมส ีหรือนํา้ยาล้างส ี

(๓) การทาํเชลแลก็ แลก็เกอร์ หรือผลิตภัณฑส์าํหรับใช้ยาหรืออดุ 

๔๙ โรงงานกล่ันนํา้มันปิโตรเลียมและโรงแยกกา๊ชธรรมชาต ิ

 

๕๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการผลิตจากปิโตรเลียม ถ่านหินหรือลิกไนต์ 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  

    (๔) การผสมผลิตภัณฑจ์ากปิโตรเลียมเข้าด้วยกนัหรือ การผสมผลิตภัณฑ ์

          จากปิโตรเลียมกบัวัสดุอื่น 

๕๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัซีเมนต ์ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี 

    (๑) การทาํซีเมนต์ ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร์ 

 

๕๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการถลุง หลอม หล่อ รีด ดึง หรือผลิตเหลก็

หรือเหลก็กล้า  

๖๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบั 

    (๑) ถลุง ผสม หลอม หล่อ รีด ดึง หรือ ผลิตโลหะ ซ่ึงมิใช่เหลก็หรือ 

          เหลก็กล้า  

๘๘ โรงงานประกอบกจิการผลิตพลังงานไฟฟ้า เฉพาะที่ใช้ถ่านหินหรือพลังงาน

นิวเคลียร์เป็นเช้ือเพลิง 

 



บญัชี ๒  
ทา้ยประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
เรือ่ง กําหนดเขตพื้ นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  

ในบริเวณพื้ นทีจ่งัหวดัภูเก็ต 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตผล

เกษตรกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

   

    (๑) การต้ม น่ึง หรืออบพืช หรือเมลด็พืช ได้ -  

    (๒) การกะเทาะเมลด็หรือเปลือก เมลด็พืช ได้ -  

    (๘) การเพาะเช้ือเหด็ กล้วยไม้ หรือถั่วงอก ได้ -  
    (๙) การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือ

คุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม 
 
ได้ 

 
- 

 

๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสตัว์ซ่ึงมิใช่ 

สตัว์นํา้อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

  ไม่ใช้ฟืน ขี้ เล่ือย หรือ

แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

    (๒) การถนอมเน้ือสตัว์โดยวิธอีบ รมควัน 

ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทาํให้เยือกแขง็โดย

ฉับพลัน หรือเหือดแห้ง 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

    (๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารสาํเรจ็รูปจาก

เน้ือสตัว์ มันสตัว์ หนังสตัว์ 
 

ได้ 
 

ได้ 

 

    (๖) การล้าง ชาํแหละ แกะ ต้ม น่ึง ทอด 

หรือบดสตัว์หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสตัว์ 

 

ได้ 
 

ได้ 

 

    (๗) การทาํผลิตภัณฑจ์ากไข่เพ่ือใช้ประกอบ

เป็นอาหาร เช่น ไข่เคม็  ไข่เย่ียวม้า ไข่ผง ไข่

เหลวเยือกแขง็ หรือไข่เหลวแช่เยน็ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสตัว์นํา้อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  
ดังต่อไปน้ี 

  ไม่ใช้ฟืน ขี้ เล่ือย หรือ

แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

    (๒) การถนอมสตัว์นํา้โดยวิธอีบ รมควัน ใส่

เกลือ ดอง ตากแห้ง  หรือทาํให้เยือกแขง็โดย

ฉับพลันหรือเหือดแห้ง  
 

 
 

ได้ 

 
 

- 

 



๒ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

    (๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารสาํเรจ็รูปจาก

สตัว์นํา้ หนังหรือไขมันสตัว์นํา้ 

 

ได้ 
 
- 

 

    (๕)  การล้าง ชาํแหละ แกะ ต้ม น่ึง  ทอด 

หรือบด สตัว์นํา้ 

 

ได้ 
 
- 

 

๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผกั พืช หรือ

ผลไม้ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง

ดังต่อไปน้ี  

  ไม่ใช้ฟืน ขี้ เล่ือย หรือ

แกลบเป็นเช้ือเพลิง 

    (๑) การทาํอาหารหรือเคร่ืองด่ืมจากผกั พืช 

หรือผลไม้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ

อากาศเข้าไม่ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
ได้ 

 

    (๒) การถนอมผกั พืช หรือผลไม้โดย  วิธี

กวน ตากแห้ง ดอง หรือทาํให้  เยือกแขง็โดย

ฉับพลันหรือเหือดแห้ง 

 
 

ได้ 

 
 
ได้ 

 

๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเมลด็พืช หรือ

หัวพืชอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

  ไม่มีหม้อไอนํา้  
 

    (๓) การป่นหรือบดเมลด็พืชหรือหัวพืช ได้ -  
    (๔) การผลิตอาหารสาํเรจ็รูปจากเมลด็พืช

หรือหัวพืช 

 

ได้ 
 
- 

 

๑๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัอาหารจากแป้ง

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
   

    (๑) การทาํขนมปัง หรือขนมเค้ก ได้ ได้  
    (๒) การทาํขนมปังกรอบหรือขนม อบแห้ง ได้ ได้  
    (๓) การทาํผลิตภัณฑอ์าหารจากแป้งเป็น

เส้น เมด็ หรือช้ิน 

 

ได้ 
 

ได้ 

 

๑๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ตาล ซ่ึงทาํ

จากอ้อย บีท (Beet) หญ้าหวาน หรือพืชอื่นที่

ให้ความหวาน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง หรือจากวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการ

ผลิตต่อเนืองในรูปต่าง ๆ จากพืชอื่น ๆ ที่ให้

ความหวานในรูปของแป้งหรืออื่น ๆ ดังต่อไปน้ี   

   

    (๑) การทาํนํา้เช่ือม 
 
 

ได้ -  



๓ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

๑๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัชา กาแฟ โกโก้ 

ชอ็คโกเลต หรือขนมหวานอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

    (๒) การค่ัว บด หรือป่นกาแฟ หรือ การทาํกาแฟผง ได้ -  
    (๘) การอบหรือค่ัวถั่วหรือเมลด็ผลไม้ 

(Nuts) หรือการเคลือบถั่วหรือเมลด็ผลไม้ 

(Nuts) ด้วยนํา้ตาล กาแฟ โกโก้ หรือชอ็คโกเลต 

 
 
ได้ 

 
 
- 

 

    (๑๐) การทาํลูกกวาดหรือทอ๊ฟฟ่ี ได้ -  
    (๑๑) การทาํไอศกรีม ได้ -  

๑๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองปรุงหรือ

เคร่ืองประกอบอาหารอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  

   

    (๖) การทาํนํา้มันสลัด ได้ -  
    (๗) การบดหรือป่นเคร่ืองเทศ ได้ -  
    (๘) การทาํพริกป่น พริกไทยป่น หรือ

เคร่ืองแกง 

 
ได้ 

 
- 

 

๑๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการทาํนํา้แขง็

หรือตัด ซอย บด หรือย่อยนํา้แขง็ 
 
ได้ 

 
ได้ 

 

๑๘ โรงงานทาํหรือผสมสรุาจากผลไม้ หรือสรุาแช่

อื่นๆ แต่ไม่รวมถงึโรงงานประกอบกจิการ

เกี่ยวกบัมอลต์หรือเบียร์ในลาํดับที่ ๑๙ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๑๙ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัมอลต์หรือเบยีร์

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี 
   (๒) การทาํเบียร์ 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

เฉพาะการบริการและ

การท่องเที่ยว 

๒๐ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบันํา้ด่ืม 

เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ นํา้อดัลม หรือ

นํา้แร่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  

ดังต่อไปน้ี 

   

    (๑) การทาํนํา้ด่ืม ได้ ได้  
    (๔) การทาํนํา้แร่ 

 
 
 

ได้ ได้  



๔ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

๒๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัสิ่งทอ ด้าย หรือ
เส้นใยซ่ึงมิใช่ใยหิน (Asbestos) อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือหลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 

  เฉพาะเคร่ืองนุ่งห่ม

เคร่ืองแต่งกายที่

สาํเรจ็รูปแล้ว โดยไม่ม ี
    (๔) การพิมพ์สิ่งทอ ได้ ได้ การฟอกหรือย้อมส ี

๒๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจ์าก

สิ่งทอซ่ึงมิใช่เคร่ืองนุ่งห่มอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

    (๑) การทาํผลิตภัณฑจ์ากสิ่งทอเป็นเคร่ืองใช้

ในบ้าน 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๒) การทาํถุงหรือกระสอบซ่ึงมิใช่ถุงหรือ

กระสอบพลาสติก 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๔) การตบแต่งหรือเยบ็ปักถกัร้อยสิ่งทอ ได้ ได้  
๒๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองแต่งกาย

ซ่ึงมิใช่รองเท้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

    (๑) การตัดหรือเยบ็เคร่ืองนุ่งห่ม เขม็ขดั 

ผ้าเชด็หน้า ผ้าพันคอ เนคไท  หูกระต่าย ปลอก

แขน ถุงมือ  ถุงเท้าจากผ้า หนังสตัว์ ขนสตัว์    
หรือวัสดุอื่น 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

    (๒) การทาํหมวก ได้ ได้  
๓๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัไม้อย่างใดอย่าง

หน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
   

    (๑) การเล่ือย ไส ซอย เซาะร่องหรือการแปร

รูปไม้ด้วยวิธอีื่นที่คล้ายคลึงกนั 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๒) การทาํวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง 

บานหน้าต่าง บานประตูหรือส่วนประกอบที่ทาํ

ด้วยไม้ของอาคาร 

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

 

    (๕) การอบไม้ ได้ ได้ ไม่ใช้สารเคม ี
๓๕ โรงงานผลิตภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ 

หวาย ฟาง อ้อ กก หรือผกัตบชวา 
 
 
 

 
ได้ 

 
- 

 



๕ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

๓๖ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑจ์าก

ไม้หรือไม้กอ๊กอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

    (๓) การแกะสลักไม้ ได้ ได้  
    (๔) การทาํกรอบรูปหรือกรอบกระจกจากไม้ ได้ ได้  

๓๗ โรงงานทาํเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายใน

อาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซ่ึงมิใช่

เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งภายในอาคาร

จากพลาสติกอดัเข้ารูป และรวมถงึช้ินส่วนของ

ผลิตภัณฑดั์งกล่าว 

 
 
 
 
ได้ 

 
 
 
 
ได้ 

 

๔๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการพิมพ์ อย่าง

ใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
   

    (๑) การพิมพ์ การทาํแฟ้มเกบ็เอกสาร การ

เยบ็เล่ม ทาํปก หรือตบแต่งสิ่งพิมพ์ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๕๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยางอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
   

    (๑) การทาํยางแผ่นในขั้นต้นจากนํา้ยาง

ธรรมชาติ ซ่ึงมใิช่การทาํในสวนยางหรือป่า 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๒) การห่ัน ผสม รีดให้เป็นแผ่น หรือตัด

แผ่นยางธรรมชาติ ซ่ึงมิใช่การทาํในสวนยาง

หรือป่า 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๕๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์

พลาสติก อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี  

   

    (๔) การทาํภาชนะบรรจุ เฉพาะขวดนํา้ด่ืม   ได้ ได้  
    (๕) การทาํพลาสติกเป็นเมด็ แผ่น ช้ิน หรือ

รูปทรงต่าง ๆ  

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๙) การบด หรือย่อยพลาสติก ได้ ได้  
๕๕ โรงงานผลิตผลิตภัณฑเ์คร่ืองกระเบ้ืองเคลือบ

เคร่ืองป้ันดินเผา หรือเคร่ืองดินเผา และรวมถงึ

การเตรียมวัสดุเพ่ือการดังกล่าว 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 
 
 
 
 



๖ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

๕๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์

อโลหะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

   

    (๑) การทาํผลิตภัณฑค์อนกรีต ผลิตภัณฑ์

คอนกรีตผสม ผลิตภัณฑยิ์ปซ่ัม หรือผลิตภัณฑ์

ปูนปลาสเตอร์ 
 

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

 

๖๑ โรงงานผลิต ตบแต่ง ดัดแปลง หรือ   ซ่อมแซม

เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ที่ทาํด้วยเหลก็หรือ

เหลก็กล้า และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณ์

ของเคร่ืองมือหรือเคร่ืองใช้ดังกล่าว 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๖๒ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่ง

ภายในอาคารที่ทาํจากโลหะหรือโลหะเป็นส่วน

ใหญ่ และรวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์อง

เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแต่งดังกล่าว 

 
 
 
ได้ 

 
 
 
ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๖๓ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะ

สาํหรับใช้ในการก่อสร้างหรือติดต้ังอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

  ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

    (๒) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการ

ก่อสร้างอาคาร 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๓) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้ในการ 
ต่อเรือ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๕) การทาํส่วนประกอบสาํหรับใช้กบัระบบ

เคร่ืองปรับอากาศ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๖๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑโ์ลหะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 
   

    (๑) การทาํภาชนะบรรจุ ได้ ได้ ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 
    (๙) การทาํเคร่ืองใช้เลก็ ๆ จากโลหะ ได้ - ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 
 
 
 



๗ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

    (๑๒) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ ได้ ได้  
    (๑๓) การกลึง เจาะ คว้าน กดั ไส เจียน 

หรือเช่ือมโลหะทั่วไป 

 

ได้ 
 

ได้ 

 
 

๖๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองจักร 

ส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องเคร่ืองจักร

สาํหรับประดิษฐ์โลหะหรือไม้อย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  

  ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

    (๑) การซ่อมแซมเคร่ืองจักรสาํหรับโรงเล่ือย   

ไส ทาํเคร่ืองเรือนหรือ ทาํไม้วีเนียร์ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๒) การซ่อมแซมเคร่ืองกลึง เคร่ืองคว้าน 

เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกดั (Milling Machines) 
เคร่ืองเจียน เคร่ืองตัด (Shearing Machines) 
หรือเคร่ืองไส (Shaping Machines) 

 
 
 
ได้ 

 
 
 
ได้ 

 

    (๓) การซ่อมแซมเคร่ืองเล่ือยตัดโลหะด้วย

เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองขดั 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๕) การซ่อมแซมเคร่ืองรีดโลหะ เคร่ืองอดั

โลหะ หรือเคร่ืองดึงรีดโลหะ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๗) การซ่อมแซมแบบ (Dies) หรือ เคร่ือง

จับ (Jigs) สาํหรับใช้กบัเคร่ืองมือกล 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๖๘ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองจักรสาํหรับ     

อตุสาหกรรมกระดาษ เคมี อาหาร การป่ันทอ 

การพิมพ์ การผลิตซีเมนต์ หรือผลิตภัณฑดิ์น

เหนียว การก่อสร้าง การทาํเหมืองแร่ การเจาะ

หาปิโตรเลียม หรือการกล่ันนํา้มัน และรวมถงึ

ส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องเคร่ืองจักร 
ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 
 
 

ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๖๙ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม 

เคร่ืองคาํนวณ เคร่ืองทาํบัญชี เคร่ืองจักร 

สาํหรับระบบบตัรเจาะ เคร่ืองจักรสาํหรับใช้ใน

การคาํนวณชนิดดิจิตัลหรือชนิดอนาล้อกหรือ

เคร่ืองอเิลก็ทรอนิกส ์สาํหรับปฏบิัติกบัข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกนั หรืออปุกรณ ์(Digital or Analog 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

เคลือบผวิช้ินงานโดย

ใช้สารเคม ี



๘ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

Computers or Associated Electronic Data 
Processing Equipment or Accessories) เคร่ือง
รวมราคาของขาย (Cash Registers) เคร่ือง
พิมพ์ดีด เคร่ืองช่ังซ่ึงมิใช่เคร่ืองช่ังที่ใช้ใน

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เคร่ืองอดัสาํเนาซ่ึง

มิใช่เคร่ืองอดัสาํเนาด้วยการถ่ายภาพ และ

รวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

ได้ 

๗๐ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองสบูนํา้ เคร่ืองอดัอากาศ

หรือกา๊ซ เคร่ืองเป่าลม เคร่ืองปรับหรือถ่ายเท

อากาศ เคร่ืองโปรยนํา้ดับไฟ ตู้เยน็หรือเคร่ือง

ประกอบตู้เยน็ เคร่ืองขายสนิค้าอตัโนมัติ 

เคร่ืองล้าง  ซัก ซักแห้งหรือรีดผ้า เคร่ืองเยบ็ 

เคร่ืองส่งกาํลังกล เคร่ืองยก ป้ันจ่ัน ลิฟต์ บันได

เล่ือน รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถพ่วงสาํหรับ

ใช้ในการอตุสาหกรรม รถยกซ้อนของ 

(Stackers) เตาไฟหรือเตาอบสาํหรับใช้ในการ
อตุสาหกรรมหรือสาํหรับใช้ในบ้าน แต่

ผลิตภัณฑน้ั์นต้องไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า และ

รวมถงึส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ 

 

๗๑ โรงงานซ่อมแซมเคร่ืองจักรหรือผลิตภัณฑท์ี่

ระบุไว้ในลาํดับที่ ๗๐ เฉพาะที่ใช้ไฟฟ้า หรือ
เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า หม้อ

แปลงแรงไฟฟ้า เคร่ืองสบัหรือบังคับไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้สาํหรับแผงไฟฟ้า เคร่ืองเปล่ียนทาง

ไฟฟ้า เคร่ืองส่งหรือจาํหน่ายไฟฟ้า เคร่ือง

สาํหรับใช้บังคับไฟฟ้า หรือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 
 
 

ได้ 

 

๗๒ โรงงานประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซม

เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทศัน์  เคร่ือง

กระจายเสยีงหรือบันทกึเสยีง เคร่ืองเล่น

แผ่นเสยีง เคร่ืองบันทกึคาํบอก เคร่ือง

บันทกึเสยีงด้วยเทป เคร่ืองเล่นหรือเคร่ือง

 
 
 
 

 
 
 
 

ไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

เคลือบผวิช้ินงานโดย

ใช้สารเคม ี



๙ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

บันทกึแถบภาพ (วีดีทศัน์) แผ่นเสยีง เทป
แม่เหลก็ที่ได้บนัทกึเสยีงแล้ว เคร่ืองโทรศัพท์

หรือโทรเลขชนิดมีสายหรือไม่มีสาย เคร่ืองส่ง

วิทยุ เคร่ืองส่งโทรทศัน์ เคร่ืองรับส่งสญัญาณ

หรือจับสญัญาณเคร่ืองเรดาร์ ผลิตภัณฑท์ี่เป็น

ตัวกึ่งนาํหรือตัวกึ่งนาํชนิดไวที่เกี่ยวข้อง (Semi-
Conductor or Related Sensitive Semi-
Conductor Devices) คาปาซิเตอร์หรือ
คอนเดนเซอร์อเิลก็ทรอนิกสช์นิดคงที่หรือ

เปล่ียนแปลงได้ (Fixed or Variable Electronic 
Capacitors or Condensers) เคร่ืองหรือหลอด      

เรดิโอกราฟเคร่ืองหรือหลอดฟลูโรสโคป หรือ

เคร่ืองหรือหลอดเอกซเรย์ และรวมถงึการผลิต

อปุกรณห์รือช้ินส่วนสาํหรับใช้กบัเคร่ือง 
อเิลก็ทรอนิกสดั์งกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ 

๗๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเรือ อย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี  
   (๑) การต่อ ซ่อมแซม ทาส ีหรือตอกหมัน

เรือในอู่ต่อเรือ นอกจากเรือยาง 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

๗๘ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัจักรยานสามล้อ

หรือจักรยานสองล้อ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง  ดังต่อไปน้ี 
   (๑) เฉพาะการประกอบ ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนแปลงสภาพจักรยานสามล้อหรือ

จักรยานสองล้อ 

 
 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 
 

ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๘๐ โรงงานซ่อมแซมล้อเล่ือนที่ขบัเคล่ือนด้วยแรง

คนหรือสตัว์ซ่ึงมิใช่จักรยาน และรวมถงึ

ส่วนประกอบหรืออปุกรณข์องผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

ไม่มีการชุบหรือหลอม

หล่อโลหะ 

๘๑ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ หรืออปุกรณวิ์ทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

  ไม่มีการล้าง ชุบ หรือ

เคลือบผวิช้ินงานโดย

ใช้สารเคม ี



๑๐ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

    (๑) การซ่อมแซมเคร่ืองมอืหรืออปุกรณ์

วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องทดลอง หรืออปุกรณท์ี่

ใช้ในการช่ัง ตวง วัด หรือบังคับควบคุม 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๘๔ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเพชร พลอย 

ทอง เงิน นาก หรืออญัมณอีย่างใดอย่างหน่ึง

หรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

  ต้องมีการควบคุม 

ไนตรัสออกไซด์ 

    (๑) การทาํเคร่ืองประดับโดยใช้เพชร พลอย 

ไข่มุก ทองคาํ ทองขาว เงิน นาก หรืออญัมณ ี

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๒) การทาํเคร่ืองใช้ด้วยทองคาํ ทองขาว 

เงิน นาก หรือกะไหล่ทอง หรือโลหะที่มีค่า 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๓) การตัด เจียระไน หรือขดัเพชร พลอย 

หรืออญัมณ ี

 
ได้ 

 
ได้ 

 

    (๔) การเผาหรืออบพลอยหรืออญัมณอีื่นๆ ได้ ได้  
๘๗ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัเคร่ืองมือหรือ

เคร่ืองใช้ที่มิได้ระบุไว้ในลาํดับอื่นอย่างใด 

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี 

   

    (๔) การทาํร่ม ไม้ถอื ขนนก ดอกไม้เทยีม 

ซิป กระดุม ไม้กวาด แปรง ตะเกยีง โป๊ะตะเกยีง

หรือไฟฟ้า กล้องสบูยา หรือกล้องบุหร่ี   

ก้นกรองบุหร่ี หรือไฟแชก็ 

 
 
 

ได้ 

 
 
 

ได้ 

 

    (๕) การทาํป้าย ตรา หรือเคร่ืองหมาย ป้าย

ติดของหรือเคร่ืองโฆษณาสนิค้า ตราโลหะหรือ

ยางแม่พิมพ์ลายฉลุ  (Stencils) 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

๘๘ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ได้ ได้ ไม่ใช้ถ่านหินหรือ

พลังงานนิวเคลียร์ 

เป็นเช้ือเพลิง 
๙๐ โรงงานจัดหานํา้ ทาํนํา้ให้บริสทุธิ์ ทาํนํา้ประปา 

หรือจาํหน่ายนํา้ไปยังอาคารหรือโรงงาน

อตุสาหกรรม 

 
 
ได้ 

 
 
ได้ 

 

๙๑ โรงงานบรรจุสนิค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิต 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปน้ี     
   

 (๑) การบรรจุสนิค้าทั่วไป 
 

ได้ ได้  



๑๑ 

 

ลําดบัที่

ตาม

กฎหมาย

ว่าดว้ย

โรงงาน 

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน 
โรงงานจําพวก 

ที ่๒ 
โรงงานจําพวก 

ที ่๓ 
ขอ้กําหนดเพิม่เติม 

๙๒ โรงงานห้องเยน็ ได้ ได้  
๙๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัยานที่ขบัเคล่ือน

ด้วยเคร่ืองยนต์ รถพ่วง จักรยาน สามล้อ 

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน

ดังกล่าวอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

ดังต่อไปน้ี 

   

    (๑) การซ่อมแซมยานที่ขบัเคล่ือนด้วย

เคร่ืองยนต์หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

 

ได้ 
 

ได้ 

 

    (๒) การซ่อมแซมรถพ่วง จักรยานสามล้อ

จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยาน

ดังกล่าว 

 
 

ได้ 

 
 

ได้ 

 

    (๓) การพ่นสกีนัสนิมยานที่ขบัเคล่ือนด้วย

เคร่ืองยนต์ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๙๗ โรงงานซ่อมผลิตภัณฑท์ี่มิได้ระบุการซ่อมไว้ 

ในลาํดับใด 
 
ได้ 

 
- 

 

๙๘ โรงงานซักรีด ซักแห้ง ซักฟอก รีด  
หรืออดัผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม พรม หรือขนสตัว์ 

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๑๐๑ โรงงานปรับคุณภาพของเสยีรวม (Central 
Waste Treatment Plant)    

 
ได้ 

 
ได้ 

 

๑๐๒ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการผลิตและ

หรือจาํหน่ายไอนํา้ (Steam Generating) 
 
ได้ 

 
- 

 

๑๐๕ โรงงานประกอบกจิการเกี่ยวกบัการคัดแยกหรือ

ฝงักลบสิ่งปฏกูิล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มี

ลักษณะและคุณสมบัติตามที่กาํหนดไว้ใน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
 
 
 

ได้ 

 
 
 
 

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

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ (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

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เรื่อง  กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม

ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต

Apogonidae

Balistidae

พ.ศ. ๒๕๕๓

Centriscidae

Chaetodontidae

Acanthuridae

Antennariidae

Blenniidae

Carcharhinidae

Cirrhitidae

Gobiidae
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๓๙ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
๔๐ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
๔๑ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
๕๒ 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.

Plesiopidae

Pomacanthidae

Rhinobatidae

Scaridae

Pempheridae

Pinguipedidae (Mugiloididae)

Monacanthidae

Ostraciidae

Pomacentridae

Muraenidae

๒

Pseudochromidae

Grammistidae

Holocentridae

Labridae

Malacanthidae

Microdesmidae
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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 ปลาจ้ิมฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

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

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

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด Zanclus cornutus

Tetraodontidae

Tripterygiidae

Zanclidae

Siganidae

Solenostomidae

Stegostomidae

Syngnathidae

Scorpaenidae

Ostraciidae

๓
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