
 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เร่ือง  กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง 

อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จงัหวัดกระบี ่
   

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษา 

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยอนมุัติจาก

คณะรัฐมนตร ีออกประกาศไว ดังตอไปนี ้
 
  ขอ ๑  ในประกาศนี ้
  “แนวชายฝงทะเล” หมายความวา  แนวที่น้าํทะเลขึน้สูงสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ

“ชายหาด” หมายความวา  พ้ืนทีภ่ายในแนวที่น้าํทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ

จนถึงแนวที่น้าํทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ
 

  ขอ ๒  ใหพ้ืนที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัด

กระบี่ที่มิไดอยูในเขตพื้นทีใ่หใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖  ดังตอไปนี้ ตามแผนที่ทายประกาศนี ้เปนเขตพื้นที่ทีใ่หใช

มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี ้

  (๑) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่บางแหงในจงัหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ

จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะทองที่ในจงัหวัดกระบี ่
  (๒) พ้ืนที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนด 
เขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต 
 
 
 
 



 ๒ 

ดานเหนือของตําบลแหลมสกั อําเภออาวลกึ ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบล

ทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี ่ 
  ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน ๗ บรเิวณ ดังตอไปนี ้
  บริเวณที่ ๑ เขตสงวนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก 

  (๑) พ้ืนที่ชายหาดตลอดแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่ ตั้งแตบานอาวน้ํา ตาํบล

แหลมสัก อําเภออาวลึก จนจดแนวเขตพืน้ที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานใตสุดเขตบานบอมะมวง ตาํบล

ทรายขาว อําเภอคลองทอม ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๓ (๑) และบริเวณที่ ๔  
  (๒) พ้ืนที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะลันตานอย ตั้งแตบาน 
คลองหมาก ตาํบลเกาะลันตานอย ไปทางทิศใตจนสดุเขตบานหลังสอด ตําบลเกาะลันตานอย และ 
เกาะลันตาใหญ ตั้งแตบานศาลาดาน ตําบลศาลาดาน ไปทางทศิใตจนสุดเขตบานคลองหิน ตาํบล 
เกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา เขาไปในแผนดนิเปนระยะ ๑๕ เมตร 
  (๓) พ้ืนที่ปาพรุ ในพื้นทีบ่ริเวณตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง และตําบล 

เกาะลันตานอย อําเภอเกาะลันตา 
   บริเวณที่ ๒ เขตอนุรักษแหลงหญาทะเล แนวปะการัง และแหลงอาหารของชุมชน 

ไดแก  
(๑) พ้ืนที่ในบริเวณนานน้ําทะเลภายในอาวบริเวณปากคลองลัดบอแหนและ 

คลองเกาะยาง จนถึงเสนตรงที่ลากจากยอดเขาปลายแหลมแตเหล็ง ตาํบลเกาะลันตานอย ไปทาง 
ทิศตะวนัตกเฉียงใตจนจดกับยอดเขาสูงสุดของเขาลันตา ตาํบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา 

(๒) พ้ืนที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของหมูเกาะศรีบอยา  

เกาะลันตาใหญ และเกาะปอ ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ 
   บริเวณที่ ๓ เขตอนุรักษเพ่ือการเพาะพันธุสัตวน้าํ ไดแก 
  (๑) พ้ืนที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธนัวาคม  

พ.ศ. ๒๕๓๐ ในทองที่ตาํบลอาวลึกใต ตาํบลแหลมสัก ตําบลอาวลึกนอย อําเภออาวลึก ตาํบล 

เขาคราม ตาํบลเขาทอง ตําบลปากน้าํ ตําบลกระบี่ใหญ ตําบลกระบี่นอย ตําบลคลองประสงค อําเภอ

เมืองกระบี่ ตําบลเหนือคลอง ตําบลคลองเขมา ตําบลตลิ่งชัน ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย ตําบล

เกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง ตําบลเพหลา ตาํบลคลองทอมใต ตําบลหวยน้ําขาว ตําบลคลองพน 

ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม และตาํบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง ตาํบลเกาะลันตานอย ตําบล

ศาลาดาน ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา ยกเวนพื้นที่ในบรเิวณที่ ๔ 

  (๒) พ้ืนที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ  

๑,๐๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒   
  บริเวณที่ ๔ เขตอนุรักษวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ไดแก พ้ืนที่ปาชายเลนและพื้นที่

ชายหาด ที่มีชุมชนทองถ่ินดัง้เดิมอาศัยอยูในบริเวณหมูที่ ๑ บานปากลาว ตาํบลนาเหนือ หมูที่ ๑  

บานเขาลอม ตําบลเขาใหญ หมูที่ ๕ บานถ้ําเสือ หมูที่ ๖ บานคลองสุข ตําบลอาวลกึใต หมูที ่๑  

บานหนิราว หมูที่ ๒ บานอาวน้ํา หมูที่ ๓ บานแหลมสัก หมูที่ ๔ บานสมิหลัง หมูที่ ๕ บานคลองแรด  



 ๓ 

หมูที่ ๖ บานในใส ตําบลแหลมสัก หมูที่ ๒ บานบากัน หมูที่ ๕ บานควนโอ ตําบลอาวลึกนอย อําเภอ

อาวลึก หมูที่ ๒ บานหนองจิก หมูที่ ๓ บานไหนหนัง ตาํบลเขาคราม หมูที่ ๒ บานเขาทอง หมูที่ ๓ 

บานทาเลน หมูที่ ๕ บานทาพรุ หมูที่ ๖ บานทาทองหลาง ตําบลเขาทอง หมูที่ ๑ บานเกาะกลาง  
หมูที่ ๒ บานคลองประสงค หมูที่ ๓ บานคลองกํา หมูที ่๔ บานบางขนุน ตําบลคลองประสงค อําเภอ

เมืองกระบี่ หมูที่ ๖ บานวังหิน ตาํบลคลองทอมใต หมูที่ ๓ บานน้าํรอน หมูที่ ๔ บานทาประดู  

หมูที่ ๖ บานควนใต ตาํบลหวยน้ําขาว หมูที่ ๕ บานมูสา หมูที่ ๗ บานคลองแรด หมูที่ ๙  

บานทามะพราว หมูที ่๑๐ บานคลองไคร หมูที่ ๑๑ บานทุงครก ตาํบลคลองพน หมูที่ ๒ บานทรายขาว 

หมูที่ ๔ บานบอมะมวง หมูที่ ๕ บานทุงคา ตาํบลทรายขาว อําเภอคลองทอม หมูที่ ๖ บานทาควน 

ตําบลคลองยาง หมูที่ ๓ บานทุง หมูที่ ๔ บานโละใหญ ตําบลเกาะลนัตานอย หมูที่ ๑ บานศาลาดาน 

ตําบลศาลาดาน และหมูที่ ๑ บานหัวแหลม หมูที่ ๒ บานศรีรายา หมูที่ ๗ บานสังกาอู ตาํบล 

เกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา 
บริเวณที ่๕ ไดแก พ้ืนทีด่ังตอไปนี ้ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓ บริเวณที ่๔ 

และบริเวณที่ ๖ 

  (๑) พ้ืนที่ที่วดัจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินใหญ และเกาะลันตาใหญ  
อําเภอเกาะลันตา เปนระยะ ๕๐ เมตร 

  (๒) พ้ืนที่ในเกาะตาง ๆ ยกเวนเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา 
  บริเวณที่ ๖ ไดแก พ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน ๔๐ เมตร ข้ึนไป 

  บริเวณที่ ๗ ไดแก พ้ืนที่นอกจากบริเวณที ่๑ ถึงบริเวณที่ ๖ ยกเวนพืน้ที่ในเขต

เทศบาลเมืองกระบี่ 

 
ขอ ๓  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หามกอสรางหรือดัดแปลง 

อาคารและสิ่งกอสรางทุกประเภท หรือกระทําการหรือประกอบกจิกรรมใด ๆ ในพืน้ที่บริเวณที ่๑  
 
  ขอ ๔  ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ  

ใหเปนอาคารหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้
  (๑) โรงงานทกุประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน

ประเภทซัก อบ รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําดื่ม และโรงงานทาํน้ําใหบริสุทธิ์ ที่ใชเครื่องจักร 
ไมเกิน ๒๐๐ แรงมา และมีพ้ืนที่อาคารรวมไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร โรงงานปรับคณุภาพของเสีย 
รวมชุมชน โรงงานที่เก่ียวกับระบบสาธารณูปโภค และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิม 
เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมาย 

วาดวยโรงงาน แตการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาสิง่แวดลอมใหกระทําได  ทั้งนี้ ใหกอสรางได

เฉพาะในบริเวณพ้ืนที่เดิมเทานั้น 
 
 
 
 
 



 ๔ 

  (๒) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ 
ปโตรเลียมเหลว เวนแตสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานทีใ่ชกาซ และสถานทีจ่ําหนายอาหาร 

ที่ใชกาซ  
(๓) สถานที่เก็บน้ํามนัเชื้อเพลิงเพ่ือจําหนายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้าํมนั 

เช้ือเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง 
  (๔) สุสานและฌาปนสถาน เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิม 

ในพื้นที่เดิมพรอมดวยระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงส่ิงกอสราง 

และอาคารประกอบของระบบดังกลาว 
 

ขอ ๕  ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี ้
(๑) การทําเหมือง เวนแตพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนด

พ้ืนที่แหลงหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกรณทีี่หนวยงานของรัฐ 

ผูมีอํานาจในการอนุญาตไดประทับตราและลงทะเบียนรับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมือง 

ไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ โดยใหดําเนนิการตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการนั้นและ
กฎหมายที่เก่ียวของตอไปได 
  (๒) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ลูกรัง หินผุ หรือทราย เพ่ือการคา  
เวนแตการขุด ตัก ดดู หรือลอก ดิน หรือลูกรัง ในพื้นทีบ่ริเวณตําบลคลองยาง และตําบลเกาะกลาง 

อําเภอเกาะลันตา  
  (๓) การถมทะเล เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตร ี 
  (๔) การลวงล้ําลําน้าํ เวนแตกระชังปลา และอาคารหรือการลวงล้ําที่มีลักษณะตาม 

ขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที ่๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญตั ิ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรับอนุญาต 
  (๕) การถม ปรับพื้นที ่หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตืน้เขิน หรือเปล่ียน

ทิศทาง หรือทาํใหน้าํในแหลงน้ํานัน้ไมอาจไหลไปไดตามปกต ิ
  (๖) การขุด ถม หรือเปล่ียนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ เวนแตการดําเนินงานของ 
ทางราชการเพื่อการศึกษาวิจยัทางวิชาการ การคุมครอง และการเพาะพันธุพืชและสตัวน้ํา  
  (๗) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการบาํบดั
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว 
  (๘) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทาํใหเสียหาย 

ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือ 
เปนการดาํเนนิการของทางราชการซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร 
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  (๙) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ  
ที่อาจเปนอนัตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลาย 

หรือเสียหาย เชน การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง การทอดสมอเรือ 

ในแนวปะการงั เรือดําน้ําดูปะการัง หรือการใชเรือทองกระจกที่มีขนาดใหญเกินกวา ๗ ที่นั่ง 
  (๑๐) การเลนเรือสกูตเตอร เจตสก ีและกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด  
  (๑๑) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กําหนดในบญัชทีายประกาศนี ้
เวนแต 

 (ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ  
การคุมครอง การเพาะพันธุ หรือเพ่ือกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมประมง  
 (ข) การครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครองและ 
การจําหนายซึง่ไดรับอนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดกระบี่ แลวแตกรณี 

  (๑๒) การเพาะเลี้ยงกุงเพ่ือการคา เวนแตเปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี ้
ใชบังคับ และไดจดทะเบียนหรือข้ึนทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัตติาม

หลักเกณฑ เง่ือนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และตองไมเพ่ิมจํานวนพืน้ที่เพาะเลี้ยงกุง 
จากที่มีอยูเดิม 
  (๑๓) การตดิตั้งปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปายดังตอไปนี ้เวนแตปาย
หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายของทางราชการ 
 (ก) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายเหนือทีส่าธารณะที่มีขนาด 
เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน ๑๐ กิโลกรัม 
 (ข) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับตดิหรือตั้งปายเหนือทีเ่อกชนที่มีระยะหาง
จากที่สาธารณะในแนวราบบนพื้นดนิและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปายในแนวดิง่ 
 (ค) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสาํหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือ 
ที่สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวง

หรือทางสาธารณะและพื้นทีใ่กลเคียง หรือในลักษณะทีน่าจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของ

ผูอ่ืน 
 (ง) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสาํหรับตดิหรือตัง้ปายเหนอืที่เอกชนหรือที่สาธารณะ
ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ข้ึนไป หรือพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน 
เกินรอยละสามสิบหา 

  (๑๔) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือ 
ทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป ยกเวนปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร 
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  ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๔ และขอ ๕ ในพืน้ที่ตามขอ ๒ การกอสรางอาคาร ดดัแปลง

อาคาร หรือการกระทําหรือการประกอบกจิกรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๑) บริเวณที่ ๒ หามกระทาํหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี ้
 (ก) การประมงที่ใชเครื่องมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภท

และทุกขนาดที่ใชประกอบกับเรือยนต อวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอมปลาทรายประกอบกับ

เครื่องมือกระทุงน้ํา อวนถาง อวนญี่ปุน และเคร่ืองมือประมงทุกชนิดที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิด

ไฟฟา 
 (ข) กิจการรานอาหาร ภตัตาคาร หรือโรงแรมบนเรือ 
 (ค) การทอดสมอเรือ 
 (ง) การขุดลอกรองน้ํา   
  (๒) บริเวณที่ ๓ หามการขดุลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา และ 
การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
  (๓) บริเวณที่ ๔ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร การกระทําหรือการประกอบ

กิจกรรมใด ๆ ตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน 
  (๔) บริเวณที่ ๕ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร การกระทําหรือการประกอบ

กิจกรรมใด ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
 (ก) ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไมเกิน ๖ เมตร เวนแตอาคารทรงจั่ว 
หรือปนหยาและอาคารทรงไทย และตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดนิไมนอยกวา 

๑๕ เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสราง

อาคารนัน้  แตสําหรับบริเวณที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเกนิ ๕๐ เมตร ใหมี

ที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น 

ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน  
๙ เมตร สวนอาคารทรงไทย ใหมีความสงูรวมไดไมเกิน ๑๐ เมตร  ทั้งนี้ ความสูงวัดถึงยอดผนงัของ

ช้ันสูงสุดตองไมเกิน ๖ เมตร 
 (ข) หามตั้งและประกอบกจิการโรงงานทกุประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน 
 (ค) หามตัง้และดาํเนนิกิจการสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
 (ง) หามการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา ที่มนี้ําหนักสัตวเล้ียงรวมกันในแตละพ้ืนที ่
เล้ียงสัตวเกิน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
 (จ) หามดาํเนนิการในลักษณะที่นําบานพกัอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน 

หรือติดตอกันไปใชประโยชนเพ่ือใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้น 

หรือระยะยาวโดยมีคาตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน 

๓๐ หอง 
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  (๕) บริเวณที่ ๖ ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไมเกิน ๖ เมตร เวนแตอาคาร 

ทรงจั่วหรือปนหยาและอาคารทรงไทย และตองมีพ้ืนที่ที่มีพันธุไมทีเ่ปนตนปกคลมุดินไมนอยกวา 

รอยละเจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น ยกเวนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน 

รอยละสามสิบหา หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ  

ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๙ เมตร  
สวนอาคารทรงไทย ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๑๐ เมตร  ทั้งนี ้ความสูงวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

ตองไมเกิน ๖ เมตร 
(๖) บริเวณที ่๗ ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไมเกิน ๑๒ เมตร และตองมีที่วาง

อันปราศจากสิง่ปกคลุมดินไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนัน้  
  การวัดความสงูของอาคารใหวัดในแนวดิง่จากระดบัพืน้ดินถึงสวนที่สูงที่สุดของ 
อาคาร หรือสวนที่สูงที่สุดของจั่ว ปนหยา หรือหลังคาทรงไทย แลวแตกรณี  

หลักเกณฑเก่ียวกับความสูงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคบักับกรณี

โครงสรางที่ใชในกิจการสาธารณูปโภค แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร 
 
ขอ ๗  ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือ 

ดําเนนิโครงการหรือประกอบกิจการดังตอไปนีใ้นพืน้ที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณ ีตอสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบตัิที่กําหนดไว 
ตามมาตรา ๔๖  
  (๑) การกอสรางอาคารหรอืการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้
ใหจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน  
 (ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง  
ถึง ๗๙ หอง 
 (ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจาํนวน
หองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง 
 (ค) กิจการทีน่ําบานพักอาศัยที่อยูในทีด่นิแปลงเดียวกนัหรือติดตอกันไปใช

ประโยชนเพ่ือใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบคุคลอื่นใดไมวาระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี

คาตอบแทน ในลักษณะทีไ่มเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง  
ถึง ๗๙ หอง 
 (ง) สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต ๑๐ เตียง ถึง  
๒๙ เตียง  
 (จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย  

ที่มีจํานวนทีด่นิแปลงยอยตัง้แต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่นอยกวา ๑๙ ไร  
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 (ฉ) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ัน 

ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
 (ช) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบําบดั 

น้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณ 

ในการกาํจัดไมเกิน ๕๐ ตัน ตอวัน เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ 
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 (ซ) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐ ตันกรอส  

แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส 
 (ฌ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแตสองชองเดินรถขึ้นไปที่กอสรางบน

พ้ืนดินที่มคีวามลาดชันเกินรอยละยี่สิบหา และมีความยาวตอเนื่องกันตัง้แต ๕๐๐ เมตร ถึง  

๑,๕๐๐ เมตร 
  (๒) การกอสรางอาคารหรอืการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี ้ 
ใหจัดทาํรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่แวดลอม 
 (ก) การกอสรางอาคารหรอืการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการประเภท 
ตาง ๆ ที่มีขนาดเกินกวาที่กําหนดไวใน (๑)   
 (ข) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร 
ในกรณีที่มีการดัดแปลงหรอืเปล่ียนการใชอาคาร หรือเปล่ียนแปลงการดําเนิน

โครงการหรือประกอบกิจการใด ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ตองเสนอ

รายงานตามทีกํ่าหนดในวรรคหนึ่งดวย 
 
  ขอ ๘  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ในพื้นทีต่ามขอ ๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและตดิตามผลการคุมครอง 
ส่ิงแวดลอมขึ้น เพ่ือทําหนาที่ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคบัใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 
ตามประกาศนี้ และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบตัิการ 
  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

กรรมการ ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ นายอาํเภอที่เก่ียวของ ผูแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพืน้ที่ ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูใน 
พ้ืนที่ไมเกินสามคน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ

อุตสาหกรรมที่อยูในพื้นทีไ่มเกินสามคน และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดกระบี่เปนผูเสนอชื่อตอรัฐมนตรีภายใน

หกสิบวันนบัแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
 



 ๙ 

  ขอ ๙  เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนนุการฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม 
ในพื้นทีต่ามขอ ๒ ใหจังหวดัมีหนาที ่ดังตอไปนี้  
  (๑) ดําเนินการจัดทําแผนงานฟนฟแูละรักษาส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสภาพทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฟนกลับคนืสูสภาวะธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซึ่งความอดุมสมบูรณแก 
ทองถ่ิน ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ แลวเสนอใหคณะกรรมการ 

ตามขอ ๘ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีที่มีความจําเปนไมอาจจัดทาํแผนงานใหแลวเสร็จ

ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการตามขอ ๘ ขยายระยะเวลาออกไปไดอีกแตไมเกิน 

เกาสิบวัน 
  (๒) ดําเนนิการใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นทีป่าชายเลนที่มีสภาพรกรางวางเปลา

หรือเลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ใหสอดคลองกับแผนการจัดการ 

ปาชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหพ้ืนที่นั้นฟนคืนสูธรรมชาติโดยเร็ว เพ่ือเปน

แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ   
  (๓) ดําเนนิการจัดทําแผนการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม รวมทั้งการ 
บริหารจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณที่ ๒ (๒) และบริเวณที่ ๔   

ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๘ 
 
  ขอ ๑๐  ในพืน้ที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม

เร่ืองใดไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการ 

ที่ดีกวาในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง

ส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น 
 
  ขอ ๑๑  ใหผูมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ 

ในพื้นทีต่ามขอ ๒ ปฏิบตัิการใหเปนไปตามมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี ้
 
  ขอ ๑๒  การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดทีต่องหามมิใหดําเนินการตามขอ ๓  
ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ ทีไ่ดรับอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนีใ้ชบังคบั ใหดําเนินการตอไปไดจนกวา 
จะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต  ทัง้นี้ มิใหกระทาํหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิม่ขึ้น

หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว   
  ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดาํเนินการนัน้ตอไปภายหลังส้ิน

ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหย่ืนคําขอตออายุหรือย่ืนคาํขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

แลวแตกรณี  
การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตามพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม 

 
 
 
 



 ๑๐ 

สําเนาถูกตอง 
 
 

(นางอุษา  เกียรติชัยพิพัฒน) 
ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ 

 

ขอ ๑๓  อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  

ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบตัิตามประกาศนี้ แตหามดดัแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารดังกลาวใหเปน

อาคารชนดิหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้
 

  ขอ ๑๔  อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียน

การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ 
นั้นกอนวนัที่ประกาศนีใ้ชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ

ยกเวนไมตองปฏิบัตติามประกาศนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ

ประกาศนี้ไมได 

 
ขอ ๑๕  ประกาศนีใ้หใชบังคับตั้งแตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป และมีระยะเวลาการบังคับใชหาปนับแตวันทีป่ระกาศมีผลใชบังคับ 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

 
    

                                (นายเกษม  สนิทวงศ ณ อยุธยา)  

                                   รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 35 ง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 

 
 



 ๑๑ 

บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง  กาํหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

 ในทองที่อําเภออาวลกึ อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง  
อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  

ลงวนัที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Acanthuridae 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

ปลาข้ีตังเบ็ดทกุชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus 

ปลาข้ีตังเบ็ดทกุชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus 

ปลาข้ีตังเบ็ดทกุชนิดในสกุล (Genus) Naso 

ปลาข้ีตังเบ็ดทกุชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus 

ปลาข้ีตังเบ็ดทกุชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Antennariidae 

 ๖ ปลากบทุกชนดิในวงศ (Family) Antennariidae    

Apogonidae 

๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae   

Balistidae 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus)  Abalistes 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus) Balistapus 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus)  Balistoides 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus) Melichthys 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus)  Odonus 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus)  Pseudobalistes 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus)  Rhinecanthus 

ปลาววัทกุชนดิในสกุล (Genus)  Sufflamen 

 ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
 

 

 

 

 

 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Batrachoididae  

 ๑๖  ปลาคางคกทกุชนิดในวงศ  (Family) Batrachoididae   

Blenniidae 

 ๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

 ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Alticus 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Andamia 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus 

  



 ๑๒ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Blenniella 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes 

ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

๒๖ 

๒๗ 

๒๘ 

๒๙ 

๓๐ 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus)  Ecsenius 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) 

Entomacrodus 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Exallias 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Istiblennlus 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) 

Laiphognathus 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus 

ปลาต๊ักแตนหนิทกุชนิดในสกุล (Genus) Salarlas  

  

Carapidae 

 ๓๑  ปลาไขมุกทุกชนิดในวงศ (Family) Carapidae   

Carcharhinidae 

 ๓๒  ปลาฉลามทกุชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae  ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม. 
Centriscidae 

 ๓๓  ปลาขางใสทกุชนิดในวงศ (Family)  Centriscidae    

Chaetodontidae 

 ๓๔  ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ  (Family) 

Chaetodontidae 

  

Cirrhitidae 

 ๓๕  ปลาเหยีย่วทกุชนิดในวงศ  (Family) Cirrhitidae   

Ephippidae 

 ๓๖  ปลาหูชางทกุชนิดในสกุล (Genus) Platax  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
Gobiidae 

 ๓๗ 

๓๘ 

๓๙ 

๔๐ 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris 

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Amblygobius 

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Asterpteryx 

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Bethygobius  

  



 ๑๓ 

๔๑ 

๔๒ 

๔๓ 

๔๔ 

๔๕ 

๔๖ 
 

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Callcgobius  

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Cryptocentrus 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Ctenogobiops 

ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Eviota 

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Exvrias 

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Gnatholepis 

 

 
ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 

๔๗ 

๔๘ 

๔๙ 

๕๐ 

๕๑ 

๕๒ 

๕๓ 

๕๔ 

๕๕ 

ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกลุ(Genus) Gobiodon  

ปลาบูทกุชนิดในสกุล(Genus) Istigobius 

ปลาบูมหิดลทกุชนิดในสกุล(Genus) Mahidolia 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Myersina 

ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Priolepis 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล(Genus) Stonogobiops 

ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Trimma 

ปลาบูทรายทกุชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea 

ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล  (Genus) Vanderhorstla 

  

Grammistidae  

 ๕๖ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae     

Haemulidae  

 ๕๗ 

๕๘ 

ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Diagramma    

ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectorhinchus 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
Holocentridae 

๕๙ ปลาขาวเมาน้าํลึกทกุชนิดในวงศ (Family) Holocentridae     

Kuhliidae 

๖๐ ปลาหางธงทุกชนิดในสกุล (Genus) Kuhlia     

 Labridae 

 ๖๑ ปลานกขุนทองทกุชนิดในวงศ (Family) Labridae      

Malacanthidae  

 ๖๒ 

๖๓ 

ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus    

ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus 

  



 ๑๔ 

Microdesmidae 

 ๖๔ 

๖๕ 

๖๖ 

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกลุ (Genus)  Nemateleotris   

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกลุ (Genus) Parioglossus 

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกลุ (Genus) Ptereleotris 

  

Monacanthidae 

 ๖๗ ปลาววัทกุชนดิในวงศ (Family) Monacanthidae  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
Muraenidae 

 ๖๘ ปลาไหลทกุชนิดในวงศ (Family) Muraenidae      

 
 
 

ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Ostraciidae 

 ๖๙ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในวงศ (Family) Ostraciidae   

Pempheridae 
 ๗๐ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae   

Pinguipedidae (Mugiloididae) 
 ๗๑ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis   

Plesiopidae 

 ๗๒ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae   

Pomacanthidae 

 ๗๓ ปลาสินสมทุรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae   

Pomacentridae 

 ๗๔ ปลาสลิดหนิ และปลาการตูนทกุชนิดในวงศ (Family) 

Pomacentridae 

  

Pristidae 

 ๗๕ ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ (Family) Pristidae   

Pseudochromidae 

 ๗๖ 

๗๗ 

๗๘ 

๗๙ 

ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกลุ (Genus) Blennodesmus 

ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกลุ (Genus) Congrogadus 

ปลาหลงัจุดทกุชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis 

ปลาหลงัจุดทกุชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops 

  



 ๑๕ 

Rhinobatidae 

 ๘๐ ปลาโรนนิ และปลาโรนนัทุกชนิดในวงศ (Family) 

Rhinobatidae 

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.  

Scaridae 

 ๘๑ ปลานกแกวทกุชนิดทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.  
Scorpaenidae 

๘๒ ปลาสิงโตและปลาหนิทกุชนดิในวงศ (Family) 

Scorpaenidae 

  

Serranidae 

 ๘๓ ปลากะรังแดงเลือดนกชนิด Aethaloperca rogaa  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๔ ปลากะรังลายเสนชนิด Anyperodon leucogrammicus  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๕ ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Cephalopholis  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๖ ปลากะรังหนางอนชนิด Cromileptes altivelis  ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

๘๗ ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Epinephelus ยกเวนปลา

กะรังดอกแดงชนิด Epinephelus coioides 

 ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

 

ลําดับที ่ รายชื่อ กําหนดขนาด 
Ostraciidae 

 ๘๘ 

๘๙ 

๙๐ 

๙๑ 

ปลากะรังจิ๋วทกุชนิดในสกุล  (Genus) Liopropoma 

ปลากะรังทุกชนิดในสกุล  (Genus) Plectropomus 

ปลากะรังจิ๋วทกุชนิดในสกุล  (Genus) Pseudanthias 

ปลากะรังหางวงเดือนทกุชนดิในสกุล  (Genus) Variola 

  
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 
 

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม. 

Siganidae 

 ๙๒ 

๙๓ 

ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus 

ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides 

  
  

Solenostomidae 

 ๙๔ ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนดิในวงศ (Family) 

Solenostomidae 

   

Sphyrnidae 

 ๙๕ ปลาฉลามหัวคอนทุกชนิดในวงศ (Family) Sphyrnidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม. 
Stegostomidae 

 ๙๖ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด  Stegostoma fasciatum   



 ๑๖ 

Syngnathidae 

 ๙๗ 

๙๘ 

๙๙ 

๑๐๐ 

๑๐๑ 

๑๐๒ 

๑๐๓ 

๑๐๔ 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus 

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus 

  

Tetraodontidae 

๑๐๕ 

๑๐๖ 

ปลาปกเปาทกุชนิดในสกุล (Genus) Arothron 

ปลาปกเปาทกุชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster 

  

Torpedinidae 

๑๐๗ ปลากระเบนไฟฟาทกุชนิดในวงศ  (Family) Torpedinidae   

Toxotidae 

 ๑๐๘ ปลาเสือพนน้าํทุกชนิดในวงศ (Family) Toxotidae   

Tripterygiidae 

 ๑๐๙ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae   

Zanclidae 

 ๑๑๐ ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด  Zanclus comutus   

 






