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เอกสารแนบ ๒ 

ร่าง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. …. 
 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑  ให้ยกเลิก 

      (1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
 (2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 256๓ 
 
 ข้อ ๒  ในประกาศนี้ 
 “แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ าทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 

 “พ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้” หมายความว่า พ้ืนที่ในระดับดินที่จัดไว้เพ่ือให้น้ าบนผิวดินซึมผ่านลงสู่ใต้ดิน
ได้โดยสะดวกและต้องมีการปลูกต้นไม้ 
 “พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน” หมายความว่า พ้ืนที่สีเขียวที่มีพืชพรรณที่มีความหลากหลายทั้งชนิดและ
ปริมาณ โดยมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลัก และได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 “อาคารเดี่ยว” หมายความว่า สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเป็นหลังเดี่ยว โดยไม่มีโครงสร้าง
หลักติดต่อกับอาคารอ่ืน 
 “ลาดเชิงเขา” หมายความว่า พ้ืนที่ลาดชันบริเวณภูเขาหรือเนินเขา และพ้ืนที่บริเวณอ่ืนๆ  
ที่มีความชันมากกว่า 1:5 (ดิ่ง : ราบ) หรือร้อยละ 20 

 “ยอดลาดชัน” หมายความว่า พ้ืนที่ส่วนบนของลาดเชิงเขา ที่มีความชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1:5 
(ดิ่ง : ราบ)หรือร้อยละ 20 
  “ตีนลาดชัน” หมายความว่า พื้นที่ส่วนล่างของลาดเชิงเขา ที่มีความชันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1:5 
(ดิ่ง : ราบ)หรือร้อยละ 20 
    “ระยะเว้น” หมายความว่า ระยะตามแนวราบวัดจากขอบอาคารถึงยอดลาดชันหรือตีนลาดชัน 
  “ความสูงลาดเชิงเขา” หมายความว่า ระยะตามแนวดิ่งระหว่างยอดลาดชันถึงตีนลาดชัน  
โดยพิจารณาจากช่วงที่มีโอกาสเกิดดินถล่มมากที่สุด 
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  ข้อ ๓  ให้พ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมืองรวม เขตควบคุมอาคาร และเขต
ควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศนี ้
 
 ข้อ ๔  ให้จ าแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 8 บริเวณ ตามแผนที่
ท้ายประกาศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 บริเวณที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน  
เป็นระยะ 50 เมตร รวมทั้งพ้ืนที่ในเกาะบริวารต่าง ๆ เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี 6  
 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 
เมตร เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี  6 
 บริเวณที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 
เมตร เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 5และบริเวณท่ี6 
 บริเวณท่ี 4 ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 
บริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี 6 โดยจ าแนกพ้ืนที่ ดังนี้  
 (1)  เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่า มีแนวเขตดังนี้ 
  ด้านเหนือเริ่มต้นจากบริเวณที่วัดจากศูนย์กลางถนนดีบุกขึ้นไปทางทิศเหนือของถนนสตูล 
ฟากตะวันตกเป็นระยะ 45 เมตร เรื่อยไปทางด้านตะวันออกตามแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลาง
ถนนดีบุก จนถึงคลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวคลองบางใหญ่ ฝั่งตะวันออก
จนถึงถนนดีบุกฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับ ถน นมนตรี 
ฟากตะวันตก 
   ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนมนตรี  
ฟากตะวันตก ผ่านถนนถลางและคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ 
   ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงาฟากเหนือ 
จนถึงคลองบางใหญ่ฟากตะวันออก เรื่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟากตะวันออกเป็นระยะ 45 เมตร จาก
ศูนย์กลางถนนพังงา แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลาง ถนนพังงา 
จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา และแนวเส้นขนาน
ระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้จนถึงแนวถนน รัษฎาฟากใต้ แล้วเรื่อยไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้ ต่อไปตามแนวถนนระนองฟากใต้ แล้วเรื่อยไปทางทิศเหนือตาม
แนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนเยาวราช จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนวเส้นขนาน
ระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนเยาวราชและแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนถลาง  
แล้วเรื่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนกระบี่จนจดกับบริเวณที่วัด
จากแนวถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้เป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนกระบี่ 
   ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตก 
จนจดกับจุดเริ่มต้นด้านเหนือ 
 (2)  เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพ้ืนที่เขตเทศบาลนครภูเก็ตทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่ 4 (1) 
และ (3) 
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 (3)  เขตหนาแน่นสูงมาก มีแนวเขตดังนี้ 
  ด้านเหนือ เริ่มต้นจากบริเวณที่เป็นจุดตัดระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 

ฟากตะวันตก ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลาง ถนนพังงา 
กับแนวเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศตะวันออก จนจดถนนสุรินทร์  
ฟากตะวันตก 

 ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนวถนนสุรินทร์ 
ฟากตะวันตก จนจดกับถนนศรีเสนาฟากเหนือ เรื่อยไปตามแนวถนนศรีเสนาทางทิศตะวันตกจนจดถนนวีระ
พงษ์หงส์หยก ฟากตะวันตก เรื่อยลงมาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนในวงเวียนนิมิตร 
(วงเวียนม้าน้ า) ฟากเหนือ 
   ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไปตามแนวถนนในวงเวียนนิมิตร (วงเวียน
ม้าน้ า) ทางทิศตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้ เรื่อยไปตามแนวถนนชนะเจริญฟากใต้ทางทิศตะวันตกจน
จด ถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก 
   ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่ อยไปทางทิศเหนือตามแนวถนนดิลกอุทิศ 2  
ฟากตะวันตก จนถึงหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศเหนือจนถึงจุดเริ่มต้นด้านเหนือ 
 บริเวณท่ี 5 ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร 
 บริเวณท่ี 6 ได้แก่ 
 (1) พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 80.๐๑ เมตร ถึง 140 เมตร 
 (2) พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า 140.๐๑ เมตรขึ้นไป 

 บริเวณท่ี 7 ได้แก่ พ้ืนที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่าง ๆ นอกจากบริเวณท่ี 1 ถึง บริเวณท่ี 6 
 บริเวณท่ี 8 ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่าง ๆ 
 
 ข้อ 5 ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นโรงงานทุก

ประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพ่ือควบคุมมลพิษหรือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และในพ้ืนที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองก าหนด จะต้องมีที่ว่างน้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และมีพ้ืนที่สีเขียว  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้ โดยมีไม้ยืนต้นเป็นองค์ประกอบหลัก 

 
 ข้อ 6 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพ้ืนที่ตามข้อ 4 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
 (1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 เมตร หรือต้องมีระยะห่างจากแนวชาย
เกาะต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ในกรณทีีเ่กาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 

 (2) พ้ืนที่บริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพ้ืนที่ตาม (1) ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 6 เมตร และมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
 (3) พ้ืนที่บริเวณที่ 2 ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องมีที่ว่างที่น้ าซึม
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง และต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพ้ืนที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้นั้น 
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 (4) พ้ืนที่บริเวณที่ 3 ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 16 เมตร และต้องมีที่ว่างที่น้ าซึม
ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้
ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้
นั้น เว้นแต่ในเขตที่มีการบังคับใช้ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง ความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น 

 (5) พ้ืนที่บริเวณท่ี 4 
 (ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคารเก่าในเขตพ้ืนที่เมืองเก่าภูเก็ต ให้ท าได้
เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ส าหรับอาคารอ่ืนที่มิได้มีลักษณะตามรูปแบบสถาปัตยกรรมชิโน
ยูโรเปียน หรือรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขอ
อนุญาต  
 (ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 45 เมตร และมีค่าสูงสุดของ
อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกันที่ยื่น  
ขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 6 ต่อ 1 และต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
 (ค) เขตหนาแน่นสูงมาก ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 60 เมตร และมีค่าสูงสุด
ของอัตราส่วนพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพ้ืนที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดินแปลงเดียวกัน ที่ยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 8 ต่อ 1 และต้องมีท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

  ในพ้ืนที่บริเวณที่ ๔ (ข) (ค) ในเขตที่มีการบังคับใช้ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น 

 (6) พ้ืนที่บริเวณท่ี 5 ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตรและต้องมีท่ีว่างที่น้ าซึมผ่าน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และต้องปลูกต้นไม้ที่เป็น 
ไม้ยืนต้นและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างที่น้ าซึมผ่าน
ได้นั้น 
 (7) พ้ืนที่บริเวณที่ 6 (1) ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารใด ๆ  
เว้นแต่ 

(ก) การด าเนินการเพ่ือความมั่นคงของประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการสื่อสาร 
โทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม 

(ข) การด าเนินการเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับ
สัมปทานจากรัฐ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ค) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า
ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารให้น าความในข้อ 6 (๗) (ง) และข้อ ๗  
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(ง) การด าเนินการในเขตที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินแบบอนุรักษ์ การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ท าได้เฉพาะบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พ้ืนที่อาคารคลุมดิน
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ต่อหลังสูงสุดไม่เกิน 90 ตารางเมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
และมีพ้ืนที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างนั้น โดยมีไม้ยืนต้นที่เป็นไม้ท้องถิ่นเป็นองค์ประกอบหลัก  

การด าเนินการตามข้อ (ก) และ (ข) จะต้องเสนอขอรับความเห็นจากจังหวัดภูเก็ต  
เพ่ือประกอบการด าเนินการดังกล่าวก่อนการขออนุญาตใช้พื้นที่และขออนุญาตก่อสร้าง แล้วแต่กรณี 
 (๘) พ้ืนที่บริเวณท่ี 6 (2) ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นอาคารใด ๆ เว้นแต่ 

(ก) การด าเนินการเพ่ือความมั่นคงของประเทศ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการสื่อสาร 
โทรคมนาคมเฉพาะสถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม 

(ข) การด าเนินการเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับ
สัมปทานจากรัฐ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ค) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา หรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า
ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารให้น าความในข้อ 6 (๗) (ง) และข้อ ๗  
มาประกอบการพิจารณาด้วย 

  การด าเนินการตามข้อ (ก) และ (ข) จะต้องเสนอขอรับความเห็นจากจังหวัดภูเก็ต  
เพ่ือประกอบการด าเนินการดังกล่าวก่อนการขออนุญาตใช้พื้นที่และขออนุญาตก่อสร้าง แล้วแต่กรณี  

 (9) พ้ืนที่บริเวณที่ 7 ให้ท าได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร เว้นแต่ในเขตที่มีการ
บังคับใช้ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ความสูงและที่ว่าง
ภายนอกอาคารให้เป็นไปตามที่ก าหนดนั้น 

 ความใน (2) (3) (4) (5) (ข) (ค) (6) (๗) (๘) และ (9) ในเรื่องความสูงของอาคาร ไม่น ามาใช้
บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพ่ือใช้ในกิจการโทรคมนาคมหรือกิจการ
สาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการสาธารณูปโภคท่ีได้รับสัมปทานจากรัฐ หรืออาคารระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 
 ข้อ 7 ในพ้ืนที่ตามข้อ ๔ ยกเว้นในบริเวณที่ ๘ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ในพ้ืนที่ลาดเชิงเขาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 (1) พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารต้องมีระยะเว้น จากยอดลาดชันหรือตีนลาดชัน กรณีลาดเชิงเขาสูงไม่เกิน 
40 เมตรให้มีระยะเว้นมากกว่า 1 เท่าของความสูงลาดเชิงเขากรณีลาดเชิงเขาสูงมากกว่า 40 เมตร ให้มีระยะ
เว้น อย่างน้อย 40 เมตร 
 (๒) การปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างอาคารบนพ้ืนที่ลาดเชิงเขา กรณีที่มีความชันไม่เกิน 1:2.85  
(ร้อยละ 35) ให้ปรับพ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างอาคารบนลาดเชิงเขาโดยการขุดดินหรือถมดินกรณีมีความชันมากกว่า 
1:2.85 (ร้อยละ 35) ให้วางฐานรากอาคารไปตามความชันของลาดเชิงเขา โดยไม่ปรับพื้นที่โดยการขุดดินหรือ
ถมดิน 
 (๓) การถมดินเพ่ือก่อสร้างอาคารบนลาดเชิงเขา การท าฐานรากส าหรับพ้ืนที่ลาดเชิงเขา รูปแบบ
และขนาดของตอม่อ เสาอาคาร เสาตอม่อ เสาใต้ถุนอาคาร การใช้ก าแพงกันดินบริเวณพ้ืนที่ ลาดเชิงเขา  
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดและมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองก าหนด 
 (๔) ต้องจัดให้มีระบบระบายน้ าผิวดินและใต้ดิน รวมถึงรางรับน้ าจากหลังคาที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 
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 (๕) ในพ้ืนที่บริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี ๖ ที่เป็นพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 
     (ก) ให้ท าได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร  

(ข) กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพ้ืนที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณี
ขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตาราง
เมตร มีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน และต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้
ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้นั้น 
 (๖) ในพ้ืนที่บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 บริเวณท่ี 4 และบริเวณท่ี 7 ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา 

(ก) ให้ท าได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร  
    (ข) กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพ้ืนที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณี
ขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพ้ืนที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตาราง
เมตร และมีที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน และต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นซึ่งเป็น 
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างที่น้ าซึมผ่านได้นั้น 
 
 ข้อ 8 การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีพ้ืนที่ราบที่ไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินต่ ากว่าถนนสาธารณะ  
ในบริเวณท่ีก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 

(2) กรณีที่มีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับหรือสูงกว่ าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนน
สาธารณะ 

(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือ ระดับ
ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี 

(4) กรณีที่พ้ืนดินเป็นเชิงลาดหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินบนพื้นที่เชิงลาด ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่
ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ าที่สุดของพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารหลังนั้น 
 การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 การวัดความสูงของอาคารในบริเวณที่มีกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 
 
 ข้อ 9 ในพ้ืนที่บริเวณท่ี 8 ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (1) การท าให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสารปนเปื้อน  
จากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลท าให้คุณภาพน้ าทะเลเสื่อมโทรม หรือเสียสภาพ
ความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเล 

 (2) การเก็บ ท าลาย หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง 
ซากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัยทางวิชาการซึ่งได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (3) การทอดสมอเรือ หรือกระท าการใด ๆ ที่มีผลต่อสภาพพ้ืนทะเลในบริเวณท่ีมีแหล่งหญ้าทะเล 
แนวปะการัง หินปะการัง และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ รวมทั้งพ้ืนที่โดยรอบแหล่งธรรมชาติดังกล่าว  
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ในระยะ 300 เมตร เช่น กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea walker) เรือท้องกระจก หรือเรือประเภทที่ใช้
ความดันอากาศกดน้ าให้ออกจากเรือเพ่ือดูปลาใต้ท้องทะเล 
 (4) การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) เว้นแต่การส ารวจโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
เพ่ือประโยชน์ในทางวิชาการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ า 
 (5) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งปากคลอง เว้นแต่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของรัฐ โดยต้อง
ได้รับความเห็นจากจังหวัดภูเก็ต เพ่ือน าไปประกอบการขออนุญาตหรือด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
 ข้อ 10 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามกระท าการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

(1)  การท าเหมืองแร่ 
(2)  การขนส่งหรือล าเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณที่ก าหนดให้เป็น

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ  
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเกต็ 
 (3) อาคารนกแอ่นกินรัง 
 (4) การถม ปรับพื้นท่ี หรือปิดกั้น ซึ่งท าให้แหล่งน้ าสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ าในขุมเหมือง
สาธารณะตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น้ าในแหล่งน้ านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 
 (5) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่พรุและป่าชายเลน เว้นแต่ 
                     (ก) การด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพ่ือการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟ้ืนฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ า โดยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 

(ข) การด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
ที่ไดร้ับการผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 (6) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ าหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบ าบัด
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 (7) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เว้นแต ่
                     (ก) เป็นการกระท าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ การคุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 
                    (ข) เป็นการกระท าของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพ่ือการเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือ
กิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 (8) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพ่ือการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ
ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บริเวณท่ีมีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 
 (ข) พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า ๘๐ เมตร 

(ค) บริเวณท่ีมีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ส าคัญหายาก และแหล่งที่มีซากดึกด าบรรพ์ 
  (ง) เขตโบราณสถานหรือบริเวณท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 
 (9) การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน ทางด้านกายภาพ  
ทางชีวภาพ ในพื้นที่ชายหาด สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ า เว้นแต่การกระท าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
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หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพ่ือการฟ้ืนฟูและรักษาสภาพธรรมชาติของหาด หรือเพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
หรือเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 
 (10) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการท าลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พ้ืนดิน ระดับพ้ืนดิน หรือโผล่พ้นดิน 
เว้นแต่เป็นการด าเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้บริการ
สาธารณะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 
 ข้อ 11 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อหรือทาง
น้ าสาธารณะ โดยระบบและน้ าเสียที่บ าบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
 
 ข้อ ๑2 การก่อสร้าง ดัดแปลงซึ่งเป็นการขยายขนาดหรือเพ่ิมจ านวนห้องพัก หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตรและมีจ านวนห้องพัก
ตั้งแต่ 10 ห้อง ถึง 49 ห้อง ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดท้ายประกาศนี้ 
 
 ข้อ ๑3 ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 นอกจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้แล้ว  
ในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ก่อนการด าเนินโครงการ หรือประกอบกิจการ รวมทั้งการขยายขนาด
ของโครงการหรือกิจการให้จัดท าและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
 การจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้จัดท าส าหรับการก่อสร้างอาคาร หรือการ
ด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมว่าด้วยการก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (๒) โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า  50 เมตร ซึ่งมี
จ านวนห้องพักตั้งแต่ 50 ห้องถึง 79 ห้อง หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 2 ,500 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 4,000 ตารางเมตร 
  (ข) กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง หรือห้องแถว 
ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 30 ห้อง ถึง 79 ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน 
ไปให้บริการเป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (ค) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

1) กรณีตั้งอยู่ใกล้ฝั่งทะเลหรือชายหาด ในระยะ 50 เมตร ที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้
ค้างคืนตั้งแต่ 10 เตียง ถึง 29 เตียง 



๙ 
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2) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ใน 1) ที่มีเตียงส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ตั้งแต่ 10 เตียง  
ถึง 59 เตียง 
  (ง) การจัดสรรที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน ที่มีจ านวนแปลงที่ดินตั้งแต่ 100 แปลง แต่ไม่ถึง 500 แปลง หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่ 19 ไร่ แต่ไม่เกิน 
100 ไร่ 
  (จ) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 100 ตันกรอส แต่ไม่ถึง 500 ตัน
กรอส หรือมีความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 20 เมตร แต่ไม่ถึง 100 เมตร หรือมีพ้ืนที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 200 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร ยกเว้นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
  (ฉ) ท่าเทียบเรือส าราญและกีฬาที่สามารถรองรับเรือได้ตั้งแต่ 5 ล า แต่ไม่ถึง 50 ล า หรือมี
พ้ืนที่ตั้งแต่ 100 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 1,000 ตารางเมตร 
 (ซ) เขื่อนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่มีปริมาตรเก็บกักน้ าตั้งแต่ 160,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่
ถึง 100,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
 (ซ) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 15 ถึงร้อย
ละ 25  
 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท าส าหรับการก่อสร้างอาคาร หรือ
การด าเนินการโครงการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 (๑) โครงการหรือประกอบกิจกรรมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 
ว่าด้วยการก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (๒) โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (ก) โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
  (ข) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร หรืออาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่เกิน 50 เมตร หรืออยู่
ห่างจากแนวชายเกาะไม่เกิน 50 เมตร กรณีท่ีเกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 
  (ค) กิจการที่น าบ้านพักอาศัยที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือห้องแถว ตึกแถว 
หรือบ้านแถว ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่ อกัน ไปให้บริการ
เป็นสถานที่พักในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
  (ง) ทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ก่อสร้างบนพ้ืนที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า 
ร้อยละ 25 หรือบนพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร 
     (จ) สถานที่ที่ใช้ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการก าจัดเกิน 50 ตันต่อวัน 
 
 ข้อ 14 ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ท าหน้าที่ดูแล ติดตาม 
ตรวจสอบ ประสาน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามประกาศ
นี้ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
 



๑๐ 
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 ข้อ 15 เพ่ือประโยชน์ในการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ และการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ตามข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตประสานจังหวัดภูเก็ต  
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และ
ภาคประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแผนฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน าไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด หรือแผนงานและงบประมาณของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 (2) ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 ส่งเสริมให้การก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร การก าหนดมาตรการการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ดังนี้  
      (ก ) อนุ รั กษ์ แ ล ะ รั กษ ามรดกทา ง วัฒนธ ร รมที่ มี คุ ณค่ า ทั้ ง แหล่ ง โ บ ร าณสถาน  
แหล่งประวัติศาสตร์ อาคารที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรม และแหล่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์
ของเมืองภูเก็ต 
      (ข) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งพ้ืนที่ป่าชายเลน พืชพรรณธรรมชาติ และแหล่งน้ า 
และส่งเสริมให้มีพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เมืองเก่าภูเก็ต เพ่ือสร้างภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่มีความ
เชื่อมโยงระหว่างสภาพทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเชื่อ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะของชาวภูเก็ต 
 (ค ) ส่ง เสริมและสร้ างการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ าผิ วดิน  
น้ าเสีย ขยะมูลฝอยและกากของเสียที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน และส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีของเมืองและชุมชน 
 (ง) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอาคาร ให้มีลักษณะของอาคารเขียว หรืออาคารที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อาคารอนุรักษ์พลังงาน มีการจัดภูมิทัศน์รอบอาคารด้วยพ้ืนที่สีเขียว และเอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ของคนท้ังมวลในด้านอารยสถาปัตย์ 
  
 ข้อ 16 ในพ้ืนที่ตามข้อ 4 หากมีกฎหมายใดก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะและเป็นมาตรการที่ไม่ต่ ากว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือมีมาตรการที่ดีกว่าในการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น 
 
 ข้อ ๑7 ให้ผู้มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ ในพ้ืนที่
ตามข้อ 4 ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในประกาศและข้อก าหนด 
ท้ายประกาศนี ้
 
 ข้อ ๑8 การกระท า กิจกรรม หรือกิจการใดที่ต้องห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับอนุญาตอยู่ก่อน
วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะสิ้นก าหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ ให้อนุญาตได้เฉพาะพ้ืนที่เดิมที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้น และต้องด า เนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายหรือประกาศนี้ก าหนดไว้ด้วย  
  



๑๑ 

 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับท่ีคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลกัการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565  
(หมายเหตุ : ใช้ส าหรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางและเว็บไซตข์อง สผ. เท่าน้ัน ห้ามน าไปใช้อ้างอิง) 
 

 ข้อ ๑9 อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ตามข้อ 4 ก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิด หรือประเภทที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
 ข้อ 20 อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้
บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับแจ้งไว้ แต่การขอ
เปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจ้งหรือการด าเนินการอ่ืนใดหลังจากวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
 ข้อ 21 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมี
ระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ …………………………………… 
 
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ร่าง 
บัญชีท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ. .... 
   

 
ล าดับที่ รายชื่อ ก าหนดขนาด 

  Acanthuridae  
๑ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Acanthurus ความยาวไม่เกิน 30 ซม. 
๒ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Ctenochaetus  
๓ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Naso ความยาวไม่เกิน 30 ซม. 
๔ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Paracanthurus  
๕ ปลาขี้ตังเบ็ดในสกุล Zebrasoma  
 Antennariidae  

๖ ปลากบในวงศ์ Antennariidae  
  Apogonidae  

๗ ปลาอมไข่ในวงศ์ Apogonidae  
 Aulostomidae 

๘ ปลาปากแตรในสกุล Aulostomus  
  Balistidae  

๙ ปลาวัวในสกุล Balistapus  
๑๐ ปลาวัวในสกุล Balistoides  
๑๑ ปลาวัวในสกุล Melichthys  
๑๒ ปลาวัวในสกุล Odonus  
๑๓ ปลาวัวในสกุล Pseudobalistes  
๑๔ ปลาวัวในสกุล Rhinecanthus  
๑๕ ปลาวัวในสกุล Sufflamen  

  Blenniidae  
๑๖ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Alticus 

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

 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 



๑๓ 

 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับท่ีคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลกัการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565  
(หมายเหตุ : ใช้ส าหรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางและเว็บไซตข์อง สผ. เท่าน้ัน ห้ามน าไปใช้อ้างอิง) 
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24 ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Exallias  
๒๕ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Istiblennius  
๒๖ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Laiphognathus  
๒๗ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Meiacanthus  
๒๘ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Plagiotremus  
๒๙ ปลาตั๊กแตนหินในสกุล Salarias  

 Carcharhinidae 
๓๐ ปลาฉลามในวงศ์ Carcharhinidae ความยาวไม่เกิน 10๐ ซม. 

  Centriscidae  
๓๑ ปลาข้างใสในวงศ์ Centriscidae  

 Chaetodontidae  
๓๒ ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีในวงศ์ Chaetodontidae  

 Cirrhitidae 
๓๓ ปลาเหยี่ยวในวงศ์ Cirrhitidae  

 Gobiidae  
๓๔ 
๓๕ 
๓๖ 
๓๗ 
๓๘ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๑ 
๔๒ 
๔๓ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๔๗ 
๔๘ 
๔๙ 
๕๐ 
๕๑ 
๕๒ 

ปลาบู่กุ้งในสกุล Amblyeleotris 
ปลาบู่ในสกุล Amblygobius 
ปลาบู่ในสกุล Asterropteryx 
ปลาบู่ในสกุล Bathygobius 
ปลาบู่ในสกุล Callogobius 
ปลาบู่กุ้งในสกุล Cryptocentrus 
ปลาบู่กุ้งในสกุล Ctenogobiops 
ปลาบู่จิ๋วในสกุล Eviota 
ปลาบู่ในสกุล Exyrias 
ปลาบู่ในสกุล Gnatholepis 
ปลาบู่ปะการังในสกุล Gobiodon 
ปลาบู่ในสกุล Istigobius 
ปลาบู่มหิดลในสกุล Mahidolia 
ปลาบู่กุ้งในสกุล Myersina 
ปลาบู่จิ๋วในสกุล Priolepis 
ปลาบู่กุ้งในสกุล Stonogobiops 
ปลาบู่จิ๋วในสกุล Trimma 
ปลาบู่ทรายในสกุล Valenciennea 
ปลาบู่กุ้งในสกุล Vanderhorstia 

 

 Holocentridae  
๕๓ ปลาข้าวเม่าน้ าลึกในวงศ์ Holocentridae  



๑๔ 
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 Labridae  

๕๔ ปลานกขุนทองในวงศ์ Labridae  
 Malacanthidae  

๕๕ ปลาจรวดทรายในสกุล Hoplolatilus  
๕๖ ปลาจรวดทรายในสกุล Malacanthus  

 Microdesmidae  
๕๗ ปลาบู่ลูกดอกในสกุล Nemateleotris  
๕๘ ปลาบู่ลูกดอกในสกุล Parioglossus  
๕๙ ปลาบู่ลูกดอกในสกุล Ptereleotris  

 Monacanthidae 
๖๐ ปลาวัวในสกุล Amanses  
๖๑ ปลาวัวในสกุล Cantherhines  
๖๒ ปลาวัวในสกุล Oxymonacanthus  
๖๓ ปลาวัวในสกุล Paraluteres  
๖๔ ปลาวัวในสกุล Pervagor  

 Muraenidae 
๖๕ ปลาไหลในวงศ์ Muraenidae  

 Ostraciidae  
๖๖ ปลาปักเป้ากล่องในสกุล Ostracion  

 Pempheridae  
๖๗ ปลากระดี่ทะเลในวงศ์ Pempheridae  

 Pinguipedidae (Mugiloididae)  
๖๘ ปลาตาแหงนในสกุล Parapercis  

 Plesiopidae  
๖๙ ปลาครีบยาวในวงศ์ Plesiopidae  

 Pomacanthidae  
๗๐ ปลาสินสมุทรในวงศ์ Pomacanthidae  

 Pomacentridae  
๗๑ ปลาสลิดหิน และปลาการ์ตูนในวงศ์ Pomacentridae  

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

 Rhinobatidae  
๗๖ ปลาโรนิน และปลาโรนันในวงศ์ Rhinobatidae  

 Scaridae  



๑๕ 
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๗๗ ปลานกแก้วในวงศ์ Scaridae ความยาวไม่เกิน 50 ซม. 

 Scorpaenidae  
๗๘ ปลาสิงโต และปลาหินในวงศ์ Scorpaenidae  

 Serranidae  
๗๙ ปลากะรังจิ๋วในสกุล Liopropoma  
๘๐ ปลากะรังจิ๋วในสกุล Pseudanthias  
๘๑ ปลากะรังเมือกในสกุล Diploprion  
๘๒ ปลากะรังเมือกในสกุล Grammistes  
๘๓ ปลากะรังเมือกในสกุล Grammistops  
๘๔ ปลากะรังเมือกในสกุล Pogonoperca  

 Siganidae  
๘๕ ปลาสลิดทะเลเหลืองจุดฟ้า (Siganus corallinus)  
๘๖ ปลาสลิดทะเลโฉมงาม (Siganus magnificus)  
๘๗ ปลาสลิดทะเลเหลือง (Siganus puelloides)  

 Solenostomidae  
๘๘ ปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจในวงศ์ Solenostomidae  

 Stegostomatidae  
๘๙ ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum)  

 Syngnathidae  
๙๐ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Bhanotia  
๙๑ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Choeroichthys  
๙๒ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Corythoichthys  
๙๓ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Doryrhamphus  
๙๔ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล  Dunckerocampus  
๙๕ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Halicampus  
๙๖ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Phoxocampus  
๙๗ ปลาจิ้มฟันจระเข้ในสกุล Trachyrhamphus  

 Tetraodontidae  
๙๘ ปลาปักเป้าในสกุล Arothron  
๙๙ ปลาปักเป้าในสกุล Canthigaster  

 Tripterygiidae  
๑๐๐ ปลาสามครีบในวงศ์ Tripterygiidae  

 Zanclidae  
๑๐๑ ปลาผีเสื้อเทวรูป (Zanclus cornutus)  

 
 
 



๑๖ 
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ร่าง 
ข้อก าหนดท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. .... 

 
 

ข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้าง ดังต่อไปนี้  
           (1) จัดให้มีระบบระบายน้ า โดยจัดท ารางระบายน้ า (Gutter) ที่มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับ
น้ าฝนในพ้ืนที่และน้ าที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีสิ่งป้องกันมิให้ดินและวัสดุอ่ืน ๆ ตกหล่น                 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ และดูแล บ ารุงรักษา และขุดลอกตะกอนดิน 
เพ่ือให้ระบบระบายน้ าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
          (2) จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสม และจ านวนเพียงพอเพ่ือรองรับ
ขยะมูลฝอยจากคนงานและควบคุมให้คนงานทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และ
ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไว้ไปก าจัดที่สถานที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อไป 
  (3) เศษวัสดุจากการก่อสร้างต้องแยกเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และ
จัดให้มีระบบคัดแยกและน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษคอนกรีต เศษเหล็กและถุงปูนซีเมนต์                  
เป็นต้น และหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องจัดการเก็บขนเศษวัสดุก่อสร้างออกจากบริเวณพ้ืนที่ไปก าจัด                
ให้เรียบร้อย โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างด าเนินการจัดการ  
  (4) กรณีท่ีมีการเปิดหน้าดินหรือการปรับหน้าดิน ต้องมีการบดอัดชั้นดินให้แน่น              โดย
มีความราบเรียบและสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
  (5) กั้นล้อมอาคาร ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจาก
การก่อสร้างโดยต้องมีความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และต้องรักษาให้อยู่ใน
สภาพดีตลอดการก่อสร้าง เพ่ือป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและลดความดังของเสียง  
  (6) จัดให้มีปล่องชั่วคราวส าหรับทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง และป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
ก่อสร้างและการทิ้งเศษวัสดุต่าง ๆ 
  (7) จ ากัดกิจกรรมก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังเฉพาะในช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.                
เพ่ือไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน 
  (8) ควรจัดให้มีรั้วทึบสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินที่ติดกับที่สาธารณะ              
และชุมชน ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคาร เพ่ือเป็นการลดผลกระทบเสียงและ
ฝุ่นจากแหล่งก่อสร้าง 

 
 ข้อ ๒  ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

(1) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียและน้ าทิ้ง เฉพาะกรณีโครงการที่ไม่ได้อยู่ใน
เขตบริการบ าบัดน้ าเสียรวมของเมืองหรือชุมชน 

(ก) ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยมีดัชนีที่ท าการตรวจวัด 
คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease และ Fecal Coliform Bacteria ทั้งนี้ หากมีระบบบ าบัดน้ าเสียแยก
แต่ละอาคาร ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ าเข้าและออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสุ่ม 
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(หมายเหตุ : ใช้ส าหรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางและเว็บไซตข์อง สผ. เท่าน้ัน ห้ามน าไปใช้อ้างอิง) 
 

(ข) ท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว โดยมีดัชนีที่ท าการ
ตรวจวัด คือ pH BOD SS TKN Oil and Grease ไนเตรต และ Fecal Coliform Bacteria และในการเก็บ
ตัวอย่างคุณภาพน้ าหลังออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้เก็บตัวอย่างที่บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ 

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้ เฉพาะกรณีโครงการที่ไม่ได้ใช้น้ าประปาให้ท า
การตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้ โดยดัชนีที่ท าการตรวจวัด คือ ความขุ่น pH TS SS TDS Total Hardness Free 
Chlorine baz Fecal Coliform Bacteria 

   
 ข้อ ๓  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเสนอส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต  
ตามแบบ ทสจ.ภก. 1 ปีละ ๑ ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จัดท าตาราง
เปรียบเทียบมาตรการที่ก าหนดและการปฏิบัติตามมาตรการตามความเป็นจริง แสดงพร้อมภาพถ่ายมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ และจัดท า
การบันทกึผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า 

(2) ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต้องแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปภาพและแผนที่ประกอบ พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐาน
เปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและมาตรฐานในรูปแบบกราฟ ตาราง หรือลักษณะอ่ื น ๆ              
ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไข 

 
 
 
 

 
หมายเหตุ  การก่อสร้างตามข้อก าหนดนี้ ให้หมายความรวมถึงการดัดแปลงซึ่งเป็นการขยายขนาดหรือ 
               เพ่ิมจ านวนห้องพัก หรือการเปลี่ยนการใช้อาคารด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับท่ีคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลกัการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565  
(หมายเหตุ : ใช้ส าหรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางและเว็บไซตข์อง สผ. เท่าน้ัน ห้ามน าไปใช้อ้างอิง) 
 

แบบ ทสจ.ภก. ๑ 

 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
1. ชื่อโครงการ ............................................................................................................................. ... 
2. สถานที่ตั้ง .............................................................................................................. ..................... 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ ....................................................................................................... ............. 
4. จัดท าโดย...................................................................................... .............................................. 
5. รายละเอียดโครงการ  

5.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ..............................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       5.2 พ้ืนที่โครงการ …………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
      5.3 กิจกรรมในโครงการ 

 การบ าบัดน้ าเสีย ..............................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 การระบายน้ า ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

 การจัดการขยะมูลฝอย …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
  



๑๙ 

 

ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับท่ีคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบในหลกัการ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2565  
(หมายเหตุ : ใช้ส าหรับเพื่อรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางและเว็บไซตข์อง สผ. เท่าน้ัน ห้ามน าไปใช้อ้างอิง) 
 

ตารางท่ี 1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
              และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการ ........................................................................ .................................................................... 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ..... 
2. ..... 
3. ..... 
 
 
 

  

 
ตารางท่ี 2 แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง  
 
ชื่อโครงการ ................................................................................................................. ...................... 
ตั้งอยู่ที่ ............................................................................................................................. ................. 
ครั้งที่ ............ ประจ าปี พ.ศ. ...................วันที่ ….…………. เดือน ........................ พ.ศ. .................. 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ..........................................................................................................................  
 

ต าแหน่งตรวจวัด 
พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด 

   
    
    
มาตรฐาน*    

 
หมายเหตุ * ให้ใช้มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
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