
การกอ่สรา้งอาคาร 
ตามประกาศพื1นที5คุม้ครองสิ5งแวดลอ้มจงัหวดัภเูก็ต

โดย
นายณฐักฤษณ์ พลเพชร

นกัวชิาการสิ5งแวดลอ้มชํานาญการพเิศษ

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ4งแวดล้อมจังหวดัภูเกต็



จงัหวดัภูเ ก็ตได้รบัการประกาศให้เ ป็นพื1นที5คุ ้มครอง
ส ิ5งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ส ิ5งแวดล้อม  เร ื5อง  กําหนดเขตพื1นที5และมาตรการคุ ้มครอง
ส ิ5งแวดลอ้มในบรเิวณพื1นที5จงัหวดัภเูก็ต พ.ศ. ๒๕๕๓

ตามประกาศได้ให ้น ิยาม  คําว่า  “แนวชายฝั5 งทะเล  ” 
หมายความวา่ แนวที5นํ 1าทะเลข ึ1นสงูสดุตามปกตทิางธรรมชาต ิ



ใหจํ้าแนกพื1นที5ตามขอ้ ๓ เป็น ๙ บรเิวณ ตาม
แผนที5ทา้ยประกาศนี1 โดยมรีายละเอยีดดงันี1

ใหพ้ื1นที5ที5ไดม้กีารกําหนดให ้เป็นเขตควบคมุ
อาคารตาม
พระราชกฤษฎกีาใหใ้ช ้พระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บงัคบัในเขตจงัหวดัภเูก็ต พ.ศ. 
๒๕๓๔ เป็นเขตพื1นที5ที5ใหใ้ช ้มาตรการคุม้ครอง
สิ5งแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑท์ี5กําหนดไวใ้นประกาศ
นี1



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ4งแวดล้อมได้จําแนกพืCนที4ออกเป็น 9 บริเวณ



ให้ใช้ประโยชน์ที4ดนิ

เฉพาะอาคารที+มีความสูงไม่เกิน 6 ม. ตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝั+งไม่นอ้ยกว่า 20 ม. 

และใหมี้พืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของที+ดินที+ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนัBน เว้นแต่

ในเขตที+มีกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารใช้บงัคบั 

ความสูงของอาคารใหเ้ป็นไปตามที+กาํหนดในกฎกระทรวงนัBน

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 20 -35 ให้มีไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีพืBนที+ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของ

พืBนที+วา่ง

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 50 ขึCนไป ห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารใด ๆ

บรเิวณที) 1 



บรเิวณที) 2

ใหใ้ชป้ระโยชนท์ี5ดนิ
เฉพาะอาคารที)มคีวามสงูไม่เกนิ 12 ม.และใหม้พีื>นที)วา่งไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ 30 ของพื>นที)ดนิที)ขออนุญาต สําหรับอาคารพาณิชย์ หรือ
อาคารประเภทบา้นแถว หอ้งแถว หรอืตกึแถวใหม้พีื>นที)ว่างไม่นอ้ย
กว่าร อ้ยละ  10  ของที)ดินที)ขออนุญาต  แต่ถ้าอยู่ ในเขตที)มี
กฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารใช ้
บังคับ ใหม้พีื>นที)ว่างไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของแปลงที)ดนิที)ยื)นขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร



บรเิวณที) 2 (ตอ่)

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 35-50 ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยวหรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 

เมตร และมีพืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของแปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อย

ละ 50 ของพืBนที+วา่ง

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 50 ขึCนไป ห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารใด ๆ

*พื>นที)ความลาดชันตั >งแตร่อ้ยละ 20 -35 ใหม้ไีดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี)ยว
หรอือาคารเดี)ยวที)มคีวามสงูไมเ่กนิ 12 เมตร และมพีื>นที)วา่งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 70 
ของแปลงที)ดนิที)ยื)นขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร และมพีื>นที)สเีขยีวไมน่อ้ยกวา่รอ้ย
ละ 50 ของพื>นที)วา่ง



บรเิวณที) 3

ให้ใช้ประโยชน์ที4ดนิ

เฉพาะอาคารที+มีความสูงไม่เกิน 16 ม.และให้มีพืBนที+ว่างไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของ

พืBนที+ดินที+ขออนุญาต สาํหรับอาคารพาณิชย ์หรืออาคารประเภทบา้นแถว ห้องแถว 

หรือตึกแถวใหมี้พืBนที+วา่งไม่นอ้ยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของที+ดินที+ขออนุญาต



บรเิวณที) 3 (ตอ่)

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 20 -35 ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ

พืBนที+วา่ง

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 35-50 ให้มีไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ

พืBนที+วา่ง

สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 50 ขึCนไป ห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารใด ๆ



บรเิวณที) 4
หมายถงึ พื>นที)ในเขตเทศบาลนครภเูก็ต โดยจาํแนก
พืBนที+เป็น ดงันีB(๑) เขตอนุรักษสิ์+งแวดลอ้มศิลปกรรมหรือยา่นอาคารเก่า

(๒) เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพืBนที+เขตเทศบาลทัBงหมด



บรเิวณที) 5
ให้ใช้ประโยชน์ที4ดนิ

เฉพาะอาคารที+มีความสูงไม่เกิน 6 ม. เว้นแต่ กรณีที+สภาทอ้งถิ+นที+เกี+ยวขอ้งมีมติใหอ้าคารมี

ความสูงไดเ้กินกวา่ 6 เมตร แต่ทัBงนีBตอ้งไม่เกิน 12 ม. และใหมี้พืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

30 ของพืBนที+ดินที+ขออนุญาต สาํหรับอาคารพาณิชย ์หรืออาคารประเภทบา้นแถว หอ้งแถว 

หรือตึกแถวใหมี้พืBนที+วา่งไม่นอ้ยไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของที+ดินที+ขออนุญาต

*สําหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 20 -35 ให้มีไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพืBนที+ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของ

พืBนที+วา่ง



บรเิวณที) 5 (ตอ่)

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 50 ขึCนไป ห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารใด ๆ

*สําหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 35-50 ให้มีไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้น

เดี+ยวหรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพืBนที+ว่างไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

75 ของแปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ 50 ของพืBนที+วา่ง



บรเิวณที) 6

ให้ใช้ประโยชน์ที4ดนิ

เฉพาะอาคารที+มีความสูงไม่เกิน 8 ม.และใหมี้พืBนที+ว่างไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของพืBน

ที+ดินที+ขออนุญาต เว้นแต่ โครงสร้างที+จาํเป็นของกิจการสาธารณูปโภคของรัฐหรือ

กิจการสาธารณูปโภคที+ได้รับสัมปทานจากรัฐ สําหรับอาคารพาณิชยห์รืออาคาร

ประเภทบา้นแถว ห้องแถว หรือตึกแถวให้มีพืBนที+ว่างไม่น้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของที+ดินที+ขออนุญาต



บรเิวณที) 6 (ตอ่)

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 20 -35 ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีพืBนที+ว่างไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ

พืBนที+วา่ง

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 35-50 ให้มีไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และมีพืBนที+ว่างไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 75 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของ

พืBนที+วา่ง

สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 50 ขึCนไป ห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารใด ๆ



บรเิวณที) 7

**ห้ามใช้ประโยชน์ที4ดนิ**

หา้มก่อสร้างหรือดดัแปลง อาคารใด ๆ



บรเิวณที) 8

ให้ใช้ประโยชน์ที4ดนิ

เฉพาะอาคารที+มีความสูงไม่เกิน 23 ม.และใหมี้พืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของพืBน

ที+ดินที+ขออนุญาต เว้นแต่ เป็นโครงสร้างที+ใชใ้นกิจการโทรคมนาคมที+เป็นเสารับส่ง

สัญญาณที+มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร ตัBงห่างจากเขตถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 60 

เมตร แต่ถา้มีความสูงเกินกวา่ 23 เมตร ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ



บรเิวณที) 8 (ตอ่)

*สําหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 20 -35 ให้มีไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้น

เดี+ยวหรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

ของแปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของพืBนที+วา่ง

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 35-50 ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารประเภทบา้นเดี+ยว

หรืออาคารเดี+ยวที+มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร และมีพืBนที+วา่งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของ

แปลงที+ดินที+ยื+นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และมีพืBนที+สีเขียวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 

ของพืBนที+วา่ง

*สาํหรับพืBนที+ความลาดชนัตัBงแต่ร้อยละ 50 ขึCนไป ห้ามก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร

ใด ๆ



บรเิวณที) 9

**พืBนที+น่านนํBาทะเลภายในเขตจงัหวดัภูเกต็**



บรเิวณที) 1-9

**ห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลี4ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคาร ดงัต่อไปนีC**

1. โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิดที+มีปริมาณนํBาทิBงตามกฎหมาย วา่ดว้ย

โรงงานตัBงแต่ 1,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

2. โรงฆ่าสตัว ์

3. ฌาปนสถาน 

4. สุสาน

5. คลงันํBามนัเชืBอเพลิงและสถานที+ที+ใชใ้นการเกบ็รักษานํBามนัเชืBอเพลิง ที+ไม่ใช่ก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 

6. สถานที+เกบ็ก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าซ สาํหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ



ตวัอยา่ง
โครงการที5ตอ้งจดัทาํรายงาน

ผลกระทบสิ5งแวดลอ้มเบื1องตน้และ
รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ5งแวดลอ้ม



โครงการ อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า



โครงการ จดัสรรที4ดนิ แกรนด์วลิล์ บางโจ



โครงการ ด ีคอนโด จงัหวดัภูเกต็



โรงแรมธารา ป่าตองบชี รสีอรท์แอนดส์ปา



โครงการ The Royal Place Condominium  



การตดิต ั1ง
ป้าย



การตดิต ั1งป้ายหรอืสิ5งที5สรา้งขึ1นสําหรบัตดิหรอื
ต ั1งป้ายบนพื1นดนิ ดงัตอ่ไปนี1 เวน้แตป้่ายหรอืสิ5งที5สรา้ง
ขึ1นสําหรบัตดิหรอืต ั1งป้ายของทางราชการ

(ก) ป้ายหรอืสิ5งที5สรา้งขึ1นสําหรบัตดิหรอืต ั1งป้าย
เหนอืที5เอกชนที5มรีะยะหา่งจากที5สาธารณะวดัเป็นมมุ
ฉากในแนวราบบนพื1นดนิและในอากาศนอ้ยกวา่สองเทา่
ของความสงูของป้ายและสิ5งที5สรา้งขึ1นสําหรบัตดิหรอืต ั1ง
ป้ายน ั1นในแนวดิ5ง

 (ข) ป้ายหรอืสิ5งที5สรา้งขึ1นสําหรบัตดิหรอืต ั1งป้าย
เหนอืที5สาธารณะที5มขีนาดเกนิ ๑ ตารางเมตร หรอืมี
นํ 1าหนกัรวมท ั1งโครงสรา้ง
เกนิ ๑๐ กโิลกรม ั



(ค) ป้ายหรอืสิ5งที5สรา้งขึ1นสําหรบัตดิหรอืต ั1งป้ายตาม
แนวทางหลวงหรือทางสาธารณะ ในลกัษณะบดบงัหรือ
อาจจะบดบงัทศันวสิยั หรอืทศันยีภาพอนัสวยงาม หรอืนา่จะ
เป็นอนัตรายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ และป้ายตาม
แนวทางหลวง ที5มรีะยะหา่งระหวา่งป้ายนอ้ยกวา่ ๑,๐๐๐ เมตร
 (ง) ป้ายหรอืสิ5งที5สรา้งขึ1นสําหรบัตดิหรอืต ั1งป้ายเหนอื
พื1นที5ที5มรีะดบัความสงูจากระดบันํ 1าทะเลปานกลางต ั1งแต ่๔๐ 
เมตร ขึ1นไป หรอืพื1นที5ที5มคีวามลาดชนัเกนิกวา่รอ้ยละ  ๓๕



ข ั1นตอนการพจิารณา
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ5งแวดลอ้ม



การพฒันา

ผลกระทบ

vคณุภาพสิ5งแวดลอ้มเส ื5อม
โทรม
vทรพัยากรถกูทาํลาย
vคณุภาพชวีติลดลง

v เศรษฐกจิ
v การจา้งงาน
v สิ5งอาํนวยความสะดวกและ
ความเป็นอยูท่ ี5ดขี ึ1น

+ -



ความหมาย

i IEE

เป็นการทาํนายหรอื
คาดการณเ์กี5ยวกบั
ผลกระทบในทางบวก

และทางลบ
ของโครงการพฒันา

ที5จะมตีอ่
สภาพแวดลอ้ม
ในทกุ ๆ ดา้น

การพจิารณา และ
เสนอมาตรการที5จะ
ใชใ้นการลด และ
ป้องกนัผลกระทบ
สิ5งแวดลอ้ม

วางแผน
การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ5งแวดลอ้ม
ของโครงการเพื5อ
ป้องกนัและลดผลเสยี

หาย
ที5จะเกดิข ึ1น



ความหมาย

EIA

เป็นการทาํนายหรอื
คาดการณเ์กี5ยวกบั
ผลกระทบในทางบวก

และทางลบ
ของโครงการพฒันา

ที5จะมตีอ่
สภาพแวดลอ้ม
ในทกุ ๆ ดา้น

การพจิารณา และ
เสนอมาตรการที5จะ
ใชใ้นการลด และ
ป้องกนัผลกระทบ
สิ5งแวดลอ้ม

วางแผน
การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ5งแวดลอ้ม
ของโครงการเพื5อ
ป้องกนัและลดผลเสยี

หาย
ที5จะเกดิข ึ1น



ความสําคญัของ EIA

1

ชว่ยใหม้ ี
การ
คาํนงึถงึ
ทรพัยากร
ส ิ5งแวดลอ้ม
และสขุภาพ
อนามยัของ
มนษุย ์

ชว่ยในการจาํแนก
ทรพัยากรที5มอียูอ่ยา่ง
จาํกดั และผลกระทบตอ่

สิ5งแวดลอ้ม
ต ั1งแต่ข ั1นตอนของการ
วางแผนโครงการ เพื5อ
ช่ วยให้ม ีการกํ าหนด
ทางเลอืกที5เหมาะสม ใช้
การจดัการสิ5งแวดลอ้ม
และเทคโนโลยที ี5ดที ี5สุด
(best practice and   
technologies)

3

เป็นเอกสารที5ใหข้อ้มลู
เก ี5ยวขอ้งของ
โครงการตอ่
สาธารณชน 
เชน่ ขอ้มลูของ
ส ิ5งแวดลอ้มที5

อาจไดร้บัผลกระทบ

4

ชว่ยสนบัสนนุใหม้ ี
ความสมดลุระหวา่ง
การตดัสนิใจ

(decision-making)     
และการพฒันา

2



พระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ5งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๖  

เพื5อประโยชนใ์นการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิ5งแวดล้อม  ให้ร ัฐมนตรีโดยความ เ ห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ5งแวดลอ้มแหง่ชาต ิมอํีานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
เอกชนที5มผีลกระทบสิ5งแวดลอ้ม ซึ5งตอ้งจดัทํารายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิ5งแวดลอ้ม เพื5อเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙



ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ5งแวดลอ้ม
เรื5อง กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิการ ซึ5งตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ5งแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ

และแนวทางการจดัทาํรายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิ5งแวดลอ้ม 

ประกาศ ณ วนัที5 ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕



โครงการหรอืกจิการที5ตอ้งทํา EIA จําแนกได ้35 
ประเภท ดงันี1

1.การทําเหมอืงแรต่ามกฎหมายวา่ดว้ยแร ่ ทกุขนาด
2.การพฒันาปิโตรเลยีม (สํารวจโดยวธิกีารเจาะสํารวจ / ผลติ)
 การพฒันาปิโตรเลยีม

2.1 การสํารวจปิโตรเลยีม โดยวธิกีารเจาะสํารวจ ทกุขนาด
2.2 การผลติปิโตรเลยีม ทกุขนาด

3.ระบบขนสง่ปิโตรเลยีมและนํ1ามนัเชื1อเพลงิทางทอ่ ทกุขนาด
4.นิคมอุ ตสาหกรรมตามกฎหมายว่ าด้ว ยการนิคม
อตุสาหกรรมหรอื โครงการที5มลีกัษณะเดยีวกนั หรอื การ
จดัสรรที5ดนิเพื5อการอตุสาหกรรม ทกุขนาด



5. อตุสาหกรรมปิโตรเคมที ี5มกีระบวนการผลติทางเคม ีที5มกีาํลงั
การผลติต ั1งแต ่๑๐๐ ตนัตอ่วนั ขึ1นไป

6. อตุสาหกรรมกล ั5นนํ 1ามนัปิโตรเลยีม ทกุขนาด
7. อตุสาหกรรมแยกหรอืแปรสภาพกา๊ซธรรมชาต ิทกุขนาด
8. อตุสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน ์(chlor-alkaline industry) ที5ใช ้    
    โซเดยีมคลอไรด ์(NaCl) เป็นวตัถดุบิในการผลติ โซเดยีม
คารบ์อเนต (Na2CO3) โซเดยีมไฮดรอกไซด ์(NaOH)  
กรดไฮโดรคลอรกิ (HCl) คลอรนี (Cl2)  โซเดยีมไฮโพคลอไรด ์
(NaOCl) ปนูคลอรนี (Bleaching Powder) ที5มกีาํลงัผลติสาร
ดงักลา่ว แตล่ะชนดิหรอืรวมกนั ต ั1งแต ่๑๐๐ ตนัตอ่วนั ขึ1นไป



โครงการหรอืกจิการที5ตอ้งทาํ EIA (ตอ่)

9.  อตุสาหกรรมผลติปนูซเีมนต ์ทกุขนาด
10. อตุสาหกรรมผลติเย ื5อกระดาษ ที5มกีาํลงัผลติต ั1งแต ่๕๐ ตนัตอ่วนั ขึ1นไป
11. อตุสาหกรรมที5ผลติสารออกฤทธิiหรอืสารที5ใชป้้องกนัหรอืกาํจดั
ศตัรพูชื หรอืสตัวโ์ดยใชก้ระบวนการทางเคม ีทกุขนาด
12.อตุสาหกรรมผลติปุ๋ ยเคมโีดยกระบวนการทางเคม ีทกุขนาด
13.อตุสาหกรรมประกอบกจิการเก ี5ยวกบันํ 1าตาล

13.1 การทาํนํ 1าตาลทรายดบิ นํ 1าตาลทรายขาว นํ 1าตาลทรายขาวบรสิทุธ ิi
ทกุขนาด

13.2 การทาํกลโูคส เดกซโ์ทรส ฟรกัโทส หรอืผลติภณัฑอ์ ื5นที5คลา้ยคลงึ
กนั

ที5มกีาํลงัผลติต ั1งแต ่๒๐ ตนัตอ่วนั ขึ1นไป



โครงการหรอืกจิการที5ตอ้งทาํ EIA (ตอ่)

14.อตุสาหกรรมเหล็ก หรอืเหล็กกลา้ ที5มกีาํลงัผลติต ั1งแต ่๑๐๐ ตนัตอ่วนั ขึ1น
ไป

15.อตุสาหกรรมถลงุหรอืแตง่แร ่หรอืหลอมโลหะ ซึ5งมใิชอ่ตุสาหกรรมเหล็ก
หรอืเหล็กกลา้ ที5มกีาํลงัผลติต ั1งแต ่๕๐ ตนัตอ่วนั ขึ1นไป

16.อตุสาหกรรมผลติสรุา แอลกอฮอล ์เบยีรแ์ละไวน์
16.1 อตุสาหกรรมผลติสรุา แอลกอฮอล ์ที5มกีาํลงัผลติต ั1งแต ่๔๐,๐๐๐ ลติร

ตอ่เดอืน (คดิเทยีบที5 ๒๘ ดกีร)ี 
16.2 อตุสาหกรรมผลติไวน ์ที5มกีาํลงัการผลติต ั1งแต ่๖๐๐,๐๐๐ ลติรตอ่
เดอืน
16.3 อตุสาหกรรมผลติเบยีร ์ที5มกีาํลงัการผลติต ั1งแต ่๖๐๐,๐๐๐ ลติรตอ่
เดอืน



โครงการหรอืกจิการที5ตอ้งทาํ EIA 
(ตอ่)

17. โรงงานปรบัคณุภาพของเสยีรวมเฉพาะสิ5งปฏกิลูหรอื
วสัดทุี5ไมใ่ชแลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ทกุขนาด

18. โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น ที5มกํีาลงัผลติกระแสไฟฟ้า 
ต ั1งแต ่๑๐ เมกะวตัต์
ขึ1นไป 

19.ระบบทางพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการทางพเิศษ หรอื
โครงการที5มลีกัษณะเชน่เดยีวกบัทางพเิศษ ทกุขนาด



20. ทางหลวงหรอืถนน ซึ5งมคีวามหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวงที5
ตดัผา่นพื1นที5 ดงัตอ่ไปนี1

20.1 พื1นที5เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าและเขตหา้มลา่สตัวป่์าตามกฎหมาย
วา่ดว้ย
การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า ทกุขนาด

20.2 พื1นที5เขตอทุยานแหง่ชาตติามกฎหมาย วา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาต ิ
ทกุขนาด

20.3 พื1นที5เขตลุม่นํ 1าช ั1น ๒ ตามที5คณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบแลว้ ทกุ
ขนาด

20.4 พื1นที5เขตป่าชายเลนที5เป็นป่าสงวนแหง่ชาต ิทกุขนาด
20.5 พื1นที5ชายฝั5งทะเลในระยะ ๕๐ เมตร หา่งจากระดบันํ 1าทะเลข ึ1นสงู

สตุามปกตทิางธรรมชาต ิ



20. ทางหลวงหรอืถนน ซึ5งมคีวามหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวงที5ตดั
ผา่น  พื1นที5  (ตอ่)

20.6 พื1นที5ท ี5อยูใ่นหรอืใกลพ้ ื1นที5ชุม่นํ 1าท ี5มคีวามสาํคญัระหวา่ง
ประเทศ หรอืแหลง่มรดกโลกที5ข ึ1นบญัชแีหลง่มรดกโลกตามอนสุญัญา
ระหวา่งประเทศในระยะทาง  ๒ กโิลเมตร ทกุขนาด

20.7 พื1นที5ท ี5ต ั1งอยูใ่กลโ้บราณสถาน แหลง่โบราณคดแีหลง่
ประวตัศิาสตร ์
หรอือทุยานประวตัศิาสตรต์ามกฎหมายวา่ดว้ยโบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ
ศลิปวตัถแุละพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาต ิในระยะทาง ๒ กโิลเมตร ทกุขนาด



21.ระบบขนสง่มวลชนที5ใชร้าง ทกุขนาด
22.ทา่เทยีบเรอื รบัเรอืขนาดต ั1งแต ่๕๐๐ ตนักรอส หรอืความ
ยาวหนา้ทา่ 
ต ั1งแต ่๑๐๐ เมตรหรอืมพีื1นที5ทา่เทยีบเรอืรวม ต ั1งแต ่
๑,๐๐๐ ตารางเมตร 
ขึ1นไปทกุขนาด

23.ทา่เทยีบเรอืสําราญกฬีาที5รองรบัเรอืไดต้ ั1งแต ่๕๐ ลํา หรอื 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ1นไป

24.การถมที5ดนิในทะเล ทกุขนาด



25. การก่อสร้างหรือขยายสิ4งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล

25.1 กาํแพงริมชายฝั4งตดิแนวชายฝั4ง ความยาวตัCงแต่  ๒๐๐ เมตร ขึCนไป

25.2 รอดกัทราย เขื4อนกนัทรายและคลื4น รอบังคบักระแสนํCา ทุกขนาด

25.3 แนวเขื4อนกนัคลื4นนอกฝั4งทะเล ทุกขนาด

26. โครงการระบบขนส่งทางอากาศ

26.1 ก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที4ขึCนลงชั4วคราว เพื4อการพาณชิย์

   ที4มขีนาดความยาวของทางวิ4งตัCงแต่ ๑,๑๐๐ เมตร

26.2 สนามบินนํCา ทุกขนาด



27. อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารซึ4งมีลักษณะที4ตัCงหรือการใช้

ประโยชน์ ในอาคารอย่างหนึ4งอย่างใด  ดงันีC

27.1 อาคารที4ตัCงริมแม่นํCา ฝั4งทะเล  ทะเลสาบหรือชายหาด หรือที4อยู่

ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติหรืออุทยานประวัติศาสตร์ซึ4งเป็นบริเวณที4อาจจะ

ก่อให้เกดิผลกระทบต่อคุณภาพสิ4งแวดล้อม ความสูงตัCงแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ขึCนไป 

หรือมีพืCนที4รวมกันทุกชัCนหรือชัCนหนึ4งชัCนใดในหลังเดียวกันตัCงแต่ ๑๐,๐๐๐ 

ตารางเมตร ขึCนไป



27.2 อาคารที4ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง ความสูง

ตัCงแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ขึCนไป หรือมีพืCนที4รวมกันทุกชัCนหรือชัCนหนึ4งชัCนใดใน

หลงัเดยีวกนัตัCงแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึCนไป

27.3 อาคารที4ใช้เป็นสํานักงานหรือที4ทําการของเอกชน ความสูง

ตัCงแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึCนไป หรือมีพืCนที4รวมกันทุกชัCน หรือชัCนหนงึ4ชัCนใดใน

หลงัเดยีวกนัตัCงแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ขึCนไป



28. การจดัสรรที5ดนิเพื5อเป็นที5อยูอ่าศยัหรอืเพื5อประกอบการพาณชย์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรที5ดนิ จาํนวนที5ดนิแปลงยอ่ยต ั1งแต ่
๕๐๐ แปลง หรอืเนื1อท ี5เกนิกวา่ ๑๐๐ ไร่

29. โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล
29.1 กรณีต ั1งอยูใ่กลแ้มน่ํ 1า ฝั5งทะเล ทะเลสาบหรอืชายหาด ในระยะ 

  ๕๐ เมตร ที5มเีตยีงสาํหรบัผูป่้วยไวค้า้งคนื ต ั1งแต ่๓๐ เตยีงข ึ1น
ไป

29.2 กรณีโครงการที5ไมอ่ยู ่ในขอ้ 29.2 ที5มเีตยีงสาํหรบัผูป่้วยไว ้
   คา้งคนื ต ั1งแต ่๖๐ เตยีง ขึ1นไป



30. โรงแรมหรอืสถานที5พกัตากอากาศตามกฎหมายวา่ดว้ย
โรงแรม ที5มจํีานวนหอ้งพกัต ั1งแต่ 80 หอ้งขึ1นไป หรอืมี
พื1นที5ใชส้อยต ั1งแต ่4,000 ตารางเมตร ขึ1นไป 

31. อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคาร ที5มจํีานวนหอ้งพกั ต ั1งแต ่๘๐ หอ้ง ขึ1นไป หรอืมี
พื1นที5ใชส้อย ต ั1งแต ่๔,๐๐๐ ตาราง เมตรขึ1นไป

32.   การชลประทาน  ที5มีพื1นที5การชลประทาน  ต ั1งแต ่
๘๐,๐๐๐ ไรข่ ึ1นไป
33. โครงการทกุประเภทที5อยูใ่นพื1นที5ที5คณะรฐัมนตรไีดม้มีติ
เห็นชอบกําหนดให ้เป็นพื1นที5ช ั1นคณุภาพลุม่นํ 1าช ั1น ๑ ทกุ
ขนาด



34. การผนันํ1าขา้มลุม่นํ 1า ดงัตอ่ไปนี1
34.1 การผนันํ1าขา้มลุม่นํ 1าหลกั ยกเวน้กรณีภยั

พบิตัหิรอืมี         ผลกระทบตอ่ความม ั5นคงของ
ประเทศ ที5เป็นการดําเนนิการ         ชั5วคราว ทกุ
ขนาด

34.2 การผนันํ1าระหวา่งประเทศ ยกเวน้กรณีภยั
พบิตัหิรอืมี          ผลกระทบตอ่ความ
ม ั5นคงของประเทศ ที5เป็นการดําเนนิการ
ช ั5วคราว    ทกุขนาด

35.ประตรูะบายนํ1าในแมนํ่1าสายหลกั ทกุขนาด
36.อตุสาหกรรมผลติถา่นโคก้ ทกุขนาด



รฐัธรรมนญู  ๒๕๕๐
มาตรา ๖๗ วรรคสอง
Ø การดําเนนิการโครงการหรอืกจิกรรมที5อาจจะกอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่งรนุแรง ท ั1งทางดา้นคณุภาพ
สิ5งแวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิและสขุภาพจะกระทํา
มไิด ้เวน้แตจ่ะได้ ศกึษาและประเมนิผลกระทบตอ่
คณุภาพสิ5งแวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนใน
ชุมชน

Ø จดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชน 
และองคก์ารอสิระฯ  
ใหค้วามเห็นประกอบกอ่นดําเนนิโครงการ



ข ั1นตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ5งแวดลอ้มกรณี

โครงการของรฐั รฐัวสิาหกจิ โครงการรว่มกบัเอกชน 
ซึ5งตอ้งเสนอขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี







ข ั1นตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ5งแวดลอ้ม

สําหรบัโครงการหรอืกจิการที5อาจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่
ชุมชนอยา่งรนุแรง ฯ

สําหรบัโครงการที5ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการและ
โครงการที5ไมต่อ้งเสนอ

ขอรบัความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรี



องค์การอสิระให้ความเห็นประกอบ

ไม่เห็นชอบ



ข ั1นตอนการพจิารณารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิ5งแวดลอ้ม
สาํหรบัโครงการหรอืกจิการที5อาจ
กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชุมชนอยา่ง

รนุแรง ฯ
กรณีโครงการของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
โครงการรว่มกบัเอกชน ซึ5งตอ้งเสนอ
ขอรบัความเห็นขอบจากคณะรฐัมนตรี





การตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัติาม
มาตรการดา้นสิ5งแวดลอ้ม

โครงการที5จดัทาํรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ5งแวดลอ้ม



วตัถปุระสงค์

1. เพื5อใหม้าตรการดา้นสิ5งแวดลอ้มตามที5กําหนดในรายงาน 
EIA ของโครงการที5 ไดร้บัความเห็นชอบไดร้บัการปฏบิตั ิ
อยา่งครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ

2. เพื5อตดิตามประเมนิแนวโนม้ของสถานการณ์ผลกระทบ
สิ5งแวดลอ้มหลงัจากที5โครงการมกีารพฒันา

3. เพื5อประเมนิความเหมาะสมของมาตรการดา้นสิ5งแวดลอ้ม
สําหรบันําไปใชใ้นการปรบัปรงุหรอืเพิ5มประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัติามมาตรการ



 ผูม้หีนา้ที5โดยตรงในการกํากบัดแูลการปฏบิตัติาม
มาตรการ EIA 

1. หน่วยงานอนุญาตตามกฎหมายนั>น ๆ  
      2. หน่วยงานรัฐที)เป็นเจา้ของโครงการหรอืใหส้มัปทานโครงการ
      (** สําหรับ สผ. ไมม่อีํานาจโดยตรงตามกฎหมาย)

 “มาตรา 50 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิ)งแวดลอ้ม พ.ศ. 
2535  เมื)อคณะกรรมการผูช้าํนาญการใหค้วามเห็นชอบรายงาน EIA ใหเ้จา้หนา้ที)ที)มี
อํานาจตามกฎหมายในการพจิารณาสั)งอนุญาตหรอืตอ่ใบอนุญาต นํามาตรการที)เสนอ
ไวใ้นรายงานEIAไปกําหนดเป็นเงื)อนไข ในการสั)งอนุญาตหรอืตอ่ใบอนุญาตโดยให ้
ถอืวา่เป็นเงื)อนไขที)กําหนดไวต้ามกฎหมายในเรื)องนั>นๆดว้ย (เชน่ พ.ร.บ. โรงงาน)”



โครงการที5ผา่นความเห็นชอบ
รายงาน EIA

จดัทาํฐานขอ้มลูของตดิตาม
ตรวจสอบการจดัสง่รายงาน

โครงการที5จดัสง่รายงาน
แลว้

การจดัสง่รายงานตาม
ระยะเวลาที5กาํหนด เชน่ ทกุ 

6 เดอืน

สง่ตามกาํหนด

โครงการที5ยงัไมเ่คยสง่
รายงาน

ทาํหนงัสอืแจง้หนว่ยงานอนญุาต และ
กาํกบัดแูลโครงการ  โดยกาํหนด

ระยะเวลาที5เหมาะสม

สง่ลา่ชา้
ข ั1นตอนการพจิารณา
รายงานMonitor

ทาํหนงัสอื/ ประสานงานทาง
โทรศพัทใ์หโ้ครงการดาํเนนิการ
ภายในระยะเวลาที5กาํหนด

แจง้รายชื5อข ึ1นทาง 
website



1. ในฐานะหนว่ยงานที5เกี5ยวขอ้ง
• เขา้รว่มในการประชุมรบัฟงัความคดิเห็นตอ่
โครงการอยา่งนอ้ย 2 คร ั1ง คอื ข ั1นกําหนดขอบเขต
การศกึษา และรา่งมาตรการตดิตามตรวจสอบ  

• รว่มกบัหนว่ยงานที5เกี5ยวขอ้งในการตดิตามเฝ้าระวงั
ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชนจากโครงการ

 

บทบาทหนา้ที5ของหนว่ยงานอนญุาต / ทอ้งถิ5น



จบการนําเสนอ


