ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวา การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และโดยอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“แนวชายฝงทะเล” หมายความวา แนวที่นา้ํ ทะเลขึน
้ สูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
“ชายหาด” หมายความวา พื้นทีภ
่ ายในแนวที่นา้ํ ทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
จนถึงแนวที่นา้ํ ทะเลลงต่ําสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ขอ ๒ ใหพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษและเขตควบคุมอาคารของจังหวัด
กระบี่ที่มิไดอยูในเขตพื้นทีใ่ หใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพืน้ ที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังตอไปนี้ ตามแผนที่ทา ยประกาศนี้ เปนเขตพื้นที่ทใี่ หใช
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศนี้
(๑) พื้นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง และ
จังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๓๔ เฉพาะทองที่ในจังหวัดกระบี่
(๒) พื้นที่ภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนด
เขตหามใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุน ที่ใชกับเรือยนตทําการประมง ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ เฉพาะบริเวณที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ตั้งแต

๒
ดานเหนือของตําบลแหลมสัก อําเภออาวลึก ไปทางทิศใตขนานกับแนวชายฝงทะเลจนสุดเขตตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ใหจําแนกพื้นที่ตามวรรคหนึ่งเปน ๗ บริเวณ ดังตอไปนี้
บริเวณที่ ๑ เขตสงวนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
(๑) พื้นที่ชายหาดตลอดแนวชายฝงทะเลของจังหวัดกระบี่ ตั้งแตบานอาวน้ํา ตําบล
แหลมสัก อําเภออาวลึก จนจดแนวเขตพืน้ ที่คุมครองสิ่งแวดลอมดานใตสดุ เขตบานบอมะมวง ตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๓ (๑) และบริเวณที่ ๔
(๒) พื้นที่ที่วัดจากแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของเกาะลันตานอย ตั้งแตบาน
คลองหมาก ตําบลเกาะลันตานอย ไปทางทิศใตจนสุดเขตบานหลังสอด ตําบลเกาะลันตานอย และ
เกาะลันตาใหญ ตั้งแตบานศาลาดาน ตําบลศาลาดาน ไปทางทิศใตจนสุดเขตบานคลองหิน ตําบล
เกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา เขาไปในแผนดินเปนระยะ ๑๕ เมตร
(๓) พื้นที่ปาพรุ ในพื้นทีบ่ ริเวณตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง และตําบล
เกาะลันตานอย อําเภอเกาะลันตา
บริเวณที่ ๒ เขตอนุรักษแหลงหญาทะเล แนวปะการัง และแหลงอาหารของชุมชน
ไดแก
(๑) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลภายในอาวบริเวณปากคลองลัดบอแหนและ
คลองเกาะยาง จนถึงเสนตรงที่ลากจากยอดเขาปลายแหลมแตเหล็ง ตําบลเกาะลันตานอย ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใตจนจดกับยอดเขาสูงสุดของเขาลันตา ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
(๒) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลของหมูเกาะศรีบอยา
เกาะลันตาใหญ และเกาะปอ ออกไปในทะเลเปนระยะ ๓,๐๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑
บริเวณที่ ๓ เขตอนุรักษเพือ่ การเพาะพันธุสัตวนา้ํ ไดแก
(๑) พื้นที่ปาชายเลนที่จําแนกไวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๓๐ ในทองที่ตาํ บลอาวลึกใต ตําบลแหลมสัก ตําบลอาวลึกนอย อําเภออาวลึก ตําบล
เขาคราม ตําบลเขาทอง ตําบลปากน้าํ ตําบลกระบี่ใหญ ตําบลกระบี่นอ ย ตําบลคลองประสงค อําเภอ
เมืองกระบี่ ตําบลเหนือคลอง ตําบลคลองเขมา ตําบลตลิ่งชัน ตําบลคลองขนาน ตําบลปกาสัย ตําบล
เกาะศรีบอยา อําเภอเหนือคลอง ตําบลเพหลา ตําบลคลองทอมใต ตําบลหวยน้ําขาว ตําบลคลองพน
ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม และตําบลคลองยาง ตําบลเกาะกลาง ตําบลเกาะลันตานอย ตําบล
ศาลาดาน ตําบลเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๔
(๒) พื้นที่ในบริเวณนานน้ําทะเลที่วัดจากแนวชายฝงทะเลออกไปในทะเลเปนระยะ
๑,๐๐๐ เมตร ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ และบริเวณที่ ๒
บริเวณที่ ๔ เขตอนุรักษวิถีชวี ิตชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ไดแก พื้นที่ปา ชายเลนและพื้นที่
ชายหาด ที่มีชมุ ชนทองถิ่นดัง้ เดิมอาศัยอยูใ นบริเวณหมูท ี่ ๑ บานปากลาว ตําบลนาเหนือ หมูที่ ๑
บานเขาลอม ตําบลเขาใหญ หมูที่ ๕ บานถ้ําเสือ หมูที่ ๖ บานคลองสุข ตําบลอาวลึกใต หมูที่ ๑
บานหินราว 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 ตําบลเขาคราม หมูที่ ๒ บานเขาทอง หมูที่ ๓
บานทาเลน หมูที่ ๕ บานทาพรุ หมูที่ ๖ บานทาทองหลาง ตําบลเขาทอง หมูที่ ๑ บานเกาะกลาง
หมูที่ ๒ บานคลองประสงค หมูที่ ๓ บานคลองกํา หมูที่ ๔ บานบางขนุน ตําบลคลองประสงค อําเภอ
เมืองกระบี่ หมูที่ ๖ บานวังหิน ตําบลคลองทอมใต หมูท ี่ ๓ บานน้าํ รอน หมูที่ ๔ บานทาประดู
หมูที่ ๖ บานควนใต ตําบลหวยน้ําขาว หมูท ี่ ๕ บานมูสา หมูที่ ๗ บานคลองแรด หมูท ี่ ๙
บานทามะพราว หมูที่ ๑๐ บานคลองไคร หมูที่ ๑๑ บานทุงครก ตําบลคลองพน หมูท ี่ ๒ บานทรายขาว
หมูที่ ๔ บานบอมะมวง หมูท ี่ ๕ บานทุงคา ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม หมูที่ ๖ บานทาควน
ตําบลคลองยาง หมูที่ ๓ บานทุง หมูที่ ๔ บานโละใหญ ตําบลเกาะลันตานอย หมูที่ ๑ บานศาลาดาน
ตําบลศาลาดาน และหมูที่ ๑ บานหัวแหลม หมูที่ ๒ บานศรีรายา หมูท ี่ ๗ บานสังกาอู ตําบล
เกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
บริเวณที่ ๕ ไดแก พืน้ ทีด่ ังตอไปนี้ ยกเวนพื้นที่ในบริเวณที่ ๑ บริเวณที่ ๓ บริเวณที่ ๔
และบริเวณที่ ๖
(๑) พื้นที่ที่วดั จากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินใหญ และเกาะลันตาใหญ
อําเภอเกาะลันตา เปนระยะ ๕๐ เมตร
(๒) พื้นที่ในเกาะตาง ๆ ยกเวนเกาะลันตาใหญ อําเภอเกาะลันตา
บริเวณที่ ๖ ไดแก พืน้ ที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางเกิน ๔๐ เมตร ขึ้นไป
บริเวณที่ ๗ ไดแก พืน้ ที่นอกจากบริเวณที่ ๑ ถึงบริเวณที่ ๖ ยกเวนพืน้ ที่ในเขต
เทศบาลเมืองกระบี่
ขอ ๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หามกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารและสิ่งกอสรางทุกประเภท หรือกระทําการหรือประกอบกิจกรรมใด ๆ ในพืน้ ที่บริเวณที่ ๑
ขอ ๔ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารใด ๆ
ใหเปนอาคารหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงาน
ประเภทซัก อบ รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําดื่ม และโรงงานทําน้ําใหบริสุทธิ์ ที่ใชเครื่องจักร
ไมเกิน ๒๐๐ แรงมา และมีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร โรงงานปรับคุณภาพของเสีย
รวมชุมชน โรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค และโรงงานที่จําเปนตองกอสรางทดแทนของเดิม
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานใหดีกวาเดิมและไมเขาขายขยายโรงงานตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน แตการเพิ่มเครื่องจักรเพื่อแกไขปญหาสิง่ แวดลอมใหกระทําได ทั้งนี้ ใหกอสรางได
เฉพาะในบริเวณพื้นที่เดิมเทานั้น

๔
(๒) สถานที่บรรจุกาซหรือสถานที่เก็บกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว เวนแตสถานีบริการ รานจําหนายกาซ สถานทีใ่ ชกาซ และสถานทีจ่ ําหนายอาหาร
ที่ใชกาซ
(๓) สถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อจําหนายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้าํ มัน
เชื้อเพลิง เวนแตสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๔) สุสานและฌาปนสถาน เวนแตการกอสรางทดแทนหรือดัดแปลงของเดิม
ในพื้นที่เดิมพรอมดวยระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของฌาปนสถาน รวมตลอดถึงสิ่งกอสราง
และอาคารประกอบของระบบดังกลาว
ขอ ๕ ในพื้นที่ตามขอ ๒ หามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(๑) การทําเหมือง เวนแตพนื้ ที่ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนด
พื้นที่แหลงหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และกรณีที่หนวยงานของรัฐ
ผูมีอํานาจในการอนุญาตไดประทับตราและลงทะเบียนรับคําขออนุญาตประกอบกิจการทําเหมือง
ไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ โดยใหดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายวาดวยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวของตอไปได
(๒) การขุด ตัก ดูด หรือลอก กรวด ดิน ลูกรัง หินผุ หรือทราย เพื่อการคา
เวนแตการขุด ตัก ดูด หรือลอก ดิน หรือลูกรัง ในพื้นทีบ่ ริเวณตําบลคลองยาง และตําบลเกาะกลาง
อําเภอเกาะลันตา
(๓) การถมทะเล เวนแตเปนนโยบายของรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
หรือมีความจําเปนเพื่อกิจการของสวนราชการตามมติของคณะกรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
(๔) การลวงล้ําลําน้าํ เวนแตกระชังปลา และอาคารหรือการลวงล้ําที่มีลักษณะตาม
ขอ ๔ (๑) ถึง (๗) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ที่ไดรบั อนุญาต
(๕) การถม ปรับพื้นที่ หรือปดกั้น ซึ่งทําใหแหลงน้ําสาธารณะตืน้ เขิน หรือเปลี่ยน
ทิศทาง หรือทําใหนา้ํ ในแหลงน้ํานัน้ ไมอาจไหลไปไดตามปกติ
(๖) การขุด ถม หรือเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ เวนแตการดําเนินงานของ
ทางราชการเพื่อการศึกษาวิจยั ทางวิชาการ การคุมครอง และการเพาะพันธุพืชและสัตวน้ํา
(๗) การปลอยทิ้งมลพิษลงสูแหลงน้ําหรือทะเล เวนแตเปนกรณีที่ไดผานการบําบัด
ตามมาตรฐานของทางราชการแลว
(๘) การงมหรือการกระทําใด ๆ ที่เปนการคนหา เก็บ ทําลาย หรือทําใหเสียหาย
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เวนแตการงมที่เปนการคนหาเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือ
เปนการดําเนินการของทางราชการซึ่งไดรบั อนุญาตจากกรมศิลปากร
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(๙) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง หรือการกระทําใด ๆ
ที่อาจเปนอันตรายหรือมีผลกระทบหรือทําใหปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง ถูกทําลาย
หรือเสียหาย เชน การเดินทองเที่ยวใตทะเล (sea walker) ในแนวปะการัง การทอดสมอเรือ
ในแนวปะการัง เรือดําน้ําดูปะการัง หรือการใชเรือทองกระจกที่มีขนาดใหญเกินกวา ๗ ที่นั่ง
(๑๐) การเลนเรือสกูตเตอร เจตสกี และกิจกรรมที่ใชเรือลากทุกชนิด
(๑๑) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กาํ หนดในบัญชีทายประกาศนี้
เวนแต
(ก) การครอบครองของทางราชการเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ
การคุมครอง การเพาะพันธุ หรือเพื่อกิจการสวนสัตวสาธารณะซึ่งไดรบั อนุญาตจากกรมประมง
(ข) การครอบครองของเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ยง การครอบครองและ
การจําหนายซึง่ ไดรับอนุญาตจากกรมประมงหรือผูวาราชการจังหวัดกระบี่ แลวแตกรณี
(๑๒) การเพาะเลี้ยงกุงเพื่อการคา เวนแตเปนผูประกอบกิจการกอนวันที่ประกาศนี้
ใชบังคับ และไดจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อกับกรมประมง โดยจะตองปฏิบัตติ าม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และมาตรการที่กรมประมงกําหนด และตองไมเพิ่มจํานวนพืน้ ที่เพาะเลี้ยงกุง
จากที่มีอยูเดิม
(๑๓) การติดตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายดังตอไปนี้ เวนแตปาย
หรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายของทางราชการ
(ก) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือทีส่ าธารณะที่มีขนาด
เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(ข) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือทีเ่ อกชนที่มีระยะหาง
จากที่สาธารณะในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศนอยกวาสองเทาของความสูงของปายในแนวดิง่
(ค) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายเหนือที่เอกชนหรือ
ที่สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพอันสวยงามของแนวทางหลวง
หรือทางสาธารณะและพื้นทีใ่ กลเคียง หรือในลักษณะทีน่ าจะเปนอันตรายแกบุคคลอื่นหรือทรัพยของ
ผูอื่น
(ง) ปายหรือสิง่ ที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตัง้ ปายเหนือที่เอกชนหรือที่สาธารณะ
ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต ๔๐ เมตร ขึ้นไป หรือพื้นที่ที่มีความลาดชัน
เกินรอยละสามสิบหา
(๑๔) การกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดไปจากเดิมหรือ
ทําใหทัศนียภาพบริเวณชายหาดเสียไป ยกเวนปายเตือนของทางราชการที่มีลักษณะไมถาวร
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ขอ ๖ ภายใตบังคับขอ ๔ และขอ ๕ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ การกอสรางอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือการกระทําหรือการประกอบกิจกรรม ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณที่ ๒ หามกระทําหรือประกอบกิจกรรม ดังตอไปนี้
(ก) การประมงที่ใชเครื่องมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภท
และทุกขนาดที่ใชประกอบกับเรือยนต อวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนลอมปลาทรายประกอบกับ
เครื่องมือกระทุงน้ํา อวนถาง อวนญี่ปนุ และเครื่องมือประมงทุกชนิดที่ใชประกอบกับเครื่องกําเนิด
ไฟฟา
(ข) กิจการรานอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรมบนเรือ
(ค) การทอดสมอเรือ
(ง) การขุดลอกรองน้ํา
(๒) บริเวณที่ ๓ หามการขุดลอกรองน้ํา เวนแตเปนการบํารุงรักษาทางน้ํา และ
การดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๓) บริเวณที่ ๔ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร การกระทําหรือการประกอบ
กิจกรรมใด ๆ ตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวิถชี ีวิตชุมชนทองถิ่น
(๔) บริเวณที่ ๕ การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร การกระทําหรือการประกอบ
กิจกรรมใด ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(ก) ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มคี วามสูงไมเกิน ๖ เมตร เวนแตอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาและอาคารทรงไทย และตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินไมนอยกวา
๑๕ เมตร และมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอ ยกวารอยละเจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสราง
อาคารนัน้ แตสําหรับบริเวณที่มีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลเขาไปในแผนดินเกิน ๕๐ เมตร ใหมี
ที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น
ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน
๙ เมตร สวนอาคารทรงไทย ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๑๐ เมตร ทั้งนี้ ความสูงวัดถึงยอดผนังของ
ชั้นสูงสุดตองไมเกิน ๖ เมตร
(ข) หามตั้งและประกอบกิจการโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมาย
วาดวยโรงงาน
(ค) หามตัง้ และดําเนินกิจการสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(ง) หามการเลี้ยงสัตวเพื่อการคา ที่มนี ้ําหนักสัตวเลี้ยงรวมกันในแตละพื้นที่
เลี้ยงสัตวเกิน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(จ) หามดําเนินการในลักษณะที่นําบานพักอาศัยที่อยูในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดตอกันไปใชประโยชนเพื่อใหบริการที่พักเปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวาระยะสั้น
หรือระยะยาวโดยมีคา ตอบแทน ในลักษณะที่ไมเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดเกิน
๓๐ หอง
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(๕) บริเวณที่ ๖ ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มคี วามสูงไมเกิน ๖ เมตร เวนแตอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาและอาคารทรงไทย และตองมีพื้นที่ที่มีพันธุไมทเี่ ปนตนปกคลุมดินไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิบหาของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น ยกเวนพื้นที่ที่มีความลาดชันเกิน
รอยละสามสิบหา หามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใด ๆ
ในกรณีที่เปนอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๙ เมตร
สวนอาคารทรงไทย ใหมีความสูงรวมไดไมเกิน ๑๐ เมตร ทั้งนี้ ความสูงวัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ตองไมเกิน ๖ เมตร
(๖) บริเวณที่ ๗ ใหมีไดเฉพาะอาคารที่มคี วามสูงไมเกิน ๑๒ เมตร และตองมีที่วาง
อันปราศจากสิง่ ปกคลุมดินไมนอยกวารอยละหาสิบของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนัน้
การวัดความสูงของอาคารใหวัดในแนวดิง่ จากระดับพืน้ ดินถึงสวนที่สูงที่สุดของ
อาคาร หรือสวนที่สูงที่สุดของจั่ว ปนหยา หรือหลังคาทรงไทย แลวแตกรณี
หลักเกณฑเกี่ยวกับความสูงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิใหใชบังคับกับกรณี
โครงสรางที่ใชในกิจการสาธารณูปโภค แตตองมีระยะหางจากแนวชายฝงทะเลไมนอ ยกวา ๒๐๐ เมตร
ขอ ๗ ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่จะทําการกอสรางอาคาร หรือ
ดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการดังตอไปนีใ้ นพืน้ ที่ตามขอ ๒ เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวแตกรณี ตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามหลักเกณฑ วิธีการ และระเบียบปฏิบตั ิที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๔๖
(๑) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
ใหจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้ งตน
(ก) โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศทีม่ ีจํานวนหองพักตั้งแต ๑๐ หอง
ถึง ๗๙ หอง
(ข) อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีจาํ นวน
หองพักตั้งแต ๑๐ หอง ถึง ๗๙ หอง
(ค) กิจการทีน่ ําบานพักอาศัยที่อยูในทีด่ นิ แปลงเดียวกันหรือติดตอกันไปใช
ประโยชนเพื่อใหบริการที่พกั เปนการชั่วคราวสําหรับบุคคลอื่นใดไมวา ระยะสั้นหรือระยะยาวโดยมี
คาตอบแทน ในลักษณะทีไ่ มเขาขายโรงแรมและมีจํานวนหองพักรวมทั้งหมดตั้งแต ๑๐ หอง
ถึง ๗๙ หอง
(ง) สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต ๑๐ เตียง ถึง
๒๙ เตียง
(จ) การจัดสรรที่ดินเพื่อเปนที่อยูอาศัยหรือเพื่อประกอบการพาณิชย
ที่มีจํานวนทีด่ นิ แปลงยอยตัง้ แต ๑๐ แปลง ถึง ๙๙ แปลง หรือเนื้อที่นอยกวา ๑๙ ไร
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(ฉ) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น
ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(ช) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมชุมชนที่มีขีดความสามารถในการบําบัด
น้ําเสียไดไมเกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ตอวัน หรือสถานที่ที่ใชในการกําจัดมูลฝอยที่มีปริมาณ
ในการกําจัดไมเกิน ๕๐ ตัน ตอวัน เวนแตโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(ซ) ทาเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต ๑๐๐ ตันกรอส
แตไมถึง ๕๐๐ ตันกรอส
(ฌ) ทางหลวงหรือถนนสวนบุคคลตั้งแตสองชองเดินรถขึ้นไปที่กอสรางบน
พื้นดินที่มคี วามลาดชันเกินรอยละยี่สิบหา และมีความยาวตอเนื่องกันตัง้ แต ๕๐๐ เมตร ถึง
๑,๕๐๐ เมตร
(๒) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการ ดังตอไปนี้
ใหจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิง่ แวดลอม
(ก) การกอสรางอาคารหรือการดําเนินโครงการหรือประกอบกิจการประเภท
ตาง ๆ ที่มีขนาดเกินกวาที่กาํ หนดไวใน (๑)
(ข) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร
ในกรณีที่มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนิน
โครงการหรือประกอบกิจการใด ๆ ใหเปนไปตามที่กาํ หนดไวในวรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๒) ตองเสนอ
รายงานตามทีก่ ําหนดในวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในพื้นทีต่ ามขอ ๒ ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุมครอง
สิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อทําหนาที่ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบังคับใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ตามประกาศนี้ และใหความเห็นชอบการนําแผนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบตั ิการ
ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนสวนราชการประจําจังหวัดหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ นายอําเภอที่เกี่ยวของ ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพืน้ ที่ ผูทรงคุณวุฒิดา นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูใน
พื้นที่ไมเกินสามคน ผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวของกับเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือ
อุตสาหกรรมที่อยูในพื้นทีไ่ มเกินสามคน และผูแทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยูในพื้นที่ไมเกินสามคน เปนกรรมการ และใหทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการตามวรรคสองใหผูวาราชการจังหวัดกระบี่เปนผูเ สนอชื่อตอรัฐมนตรีภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ

๙
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการฟน ฟูและรักษาสิ่งแวดลอม
ในพื้นทีต่ ามขอ ๒ ใหจังหวัดมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการจัดทําแผนงานฟนฟูและรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อใหสภาพทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมฟนกลับคืนสูสภาวะธรรมชาติเดิมอันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณแก
ทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ แลวเสนอใหคณะกรรมการ
ตามขอ ๘ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ กรณีที่มีความจําเปนไมอาจจัดทําแผนงานใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคณะกรรมการตามขอ ๘ ขยายระยะเวลาออกไปไดอีกแตไมเกิน
เกาสิบวัน
(๒) ดําเนินการใหมีการฟนฟูและบํารุงรักษาพื้นทีป่ าชายเลนที่มีสภาพรกรางวางเปลา
หรือเลิกการใชประโยชนตามที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายแลว ใหสอดคลองกับแผนการจัดการ
ปาชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อใหพื้นที่นั้นฟน คืนสูธรรมชาติโดยเร็ว เพื่อเปน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกธรรมชาติ
(๓) ดําเนินการจัดทําแผนการดูแลรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอม รวมทั้งการ
บริหารจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บริเวณที่ ๒ (๒) และบริเวณที่ ๔
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ ๘
ขอ ๑๐ ในพืน้ ที่ตามขอ ๒ หากมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
เรื่องใดไวโดยเฉพาะและเปนมาตรการที่ไมต่ํากวามาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมหรือมีมาตรการ
ที่ดีกวาในการคุมครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้ ก็ใหเปนไปตามมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในกฎหมายนั้น
ขอ ๑๑ ใหผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมอาคารหรือการประกอบกิจการใด ๆ
ในพื้นทีต่ ามขอ ๒ ปฏิบตั ิการใหเปนไปตามมาตรการคุม ครองสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๒ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดทีต่ องหามมิใหดําเนินการตามขอ ๓
ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ ทีไ่ ดรับอนุญาตอยูก อนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ ใหดําเนินการตอไปไดจนกวา
จะสิ้นกําหนดระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ทัง้ นี้ มิใหกระทําหรือประกอบกิจกรรมหรือกิจการใดเพิม่ ขึ้น
หรือนอกเหนือจากที่ไดรับอนุญาตไวแลว
ในกรณีที่ผไู ดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะดําเนินการนัน้ ตอไปภายหลังสิ้น
ระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุหรือยื่นคําขออนุญาตใหมตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวแตกรณี
การอนุญาตตามวรรคสอง ใหอนุญาตตามพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตไวเดิม

๑๐
ขอ ๑๓ อาคารที่มีอยูแลวในพื้นที่ตามขอ ๒ กอนหรือในวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบตั ิตามประกาศนี้ แตหา มดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาวใหเปน
อาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๑๔ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยกิจการ
นั้นกอนวันที่ประกาศนีใ้ ชบังคับ และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัตติ ามประกาศนี้ แตจะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาตหรือการแจงใหเปนการขัดตอ
ประกาศนี้ไมได
ขอ ๑๕ ประกาศนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป และมีระยะเวลาการบังคับใชหาปนับแตวันทีป่ ระกาศมีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สําเนาถูกตอง

(นางอุษา เกียรติชัยพิพัฒน)
ผูอํานวยการกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม 124 ตอนพิเศษ 35 ง ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550

๑๑
บัญชีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในทองที่อําเภออาวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
อําเภอคลองทอม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

รายชื่อ
Acanthuridae
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus

ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma
Antennariidae
ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae
Apogonidae
ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae
Balistidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Abalistes

ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Sufflamen
Batrachoididae
ปลาคางคกทุกชนิดในวงศ (Family) Batrachoididae
Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus

กําหนดขนาด
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

๑๒
๒๐
๒๑
๒๒
ลําดับที่
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
รายชื่อ
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus)

กําหนดขนาด

Entomacrodus

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennlus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus)
Laiphognathus

ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarlas
Carapidae
ปลาไขมุกทุกชนิดในวงศ (Family) Carapidae
Carcharhinidae
ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae
Centriscidae
ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae
Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family)
Chaetodontidae
Cirrhitidae
ปลาเหยีย่ วทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae
Ephippidae
ปลาหูชางทุกชนิดในสกุล (Genus) Platax
Gobiidae
ปลาบูกงุ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris

ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Amblygobius
ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Asterpteryx
ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Bethygobius

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

๑๓
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ลําดับที่
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓

ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Callcgobius
ปลาบูกงุ ทุกชนิดในสกุล(Genus) Cryptocentrus
ปลาบูกงุ ทุกชนิดในสกุล(Genus) Ctenogobiops
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Eviota
ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Exvrias
ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Gnatholepis

รายชื่อ
ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล(Genus) Gobiodon
ปลาบูทกุ ชนิดในสกุล(Genus) Istigobius
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล(Genus) Mahidolia
ปลาบูกงุ ทุกชนิดในสกุล(Genus) Myersina
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Priolepis
ปลาบูกงุ ทุกชนิดในสกุล(Genus) Stonogobiops
ปลาบูจิ๋วทุกชนิดในสกุล(Genus) Trimma
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
ปลาบูกงุ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstla
Grammistidae
ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae
Haemulidae
ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Diagramma

ปลาสรอยนกเขาทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectorhinchus
Holocentridae
ปลาขาวเมาน้าํ ลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae
Kuhliidae
ปลาหางธงทุกชนิดในสกุล (Genus) Kuhlia
Labridae
ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae
Malacanthidae
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus

ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus

กําหนดขนาด

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
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Microdesmidae
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris

ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris
Monacanthidae
ปลาวัวทุกชนิดในวงศ (Family) Monacanthidae
Muraenidae
ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae

รายชื่อ
Ostraciidae
ปลาปกเปากลองทุกชนิดในวงศ (Family) Ostraciidae
Pempheridae
ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae
Pinguipedidae (Mugiloididae)
ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis
Plesiopidae
ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae
Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae
Pomacentridae
ปลาสลิดหิน และปลาการตนู ทุกชนิดในวงศ (Family)
Pomacentridae
Pristidae
ปลาฉนากทุกชนิดในวงศ (Family) Pristidae
Pseudochromidae
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus

ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
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Rhinobatidae
ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family)
Rhinobatidae
Scaridae
ปลานกแกวทุกชนิดทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae
Scorpaenidae
ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family)
Scorpaenidae
Serranidae
ปลากะรังแดงเลือดนกชนิด Aethaloperca rogaa

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังลายเสนชนิด Anyperodon leucogrammicus
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Cephalopholis
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังหนางอนชนิด Cromileptes altivelis
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Epinephelus ยกเวนปลา ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
กะรังดอกแดงชนิด Epinephelus coioides
รายชื่อ

กําหนดขนาด

Ostraciidae
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma

ปลากะรังทุกชนิดในสกุล (Genus) Plectropomus
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias
ปลากะรังหางวงเดือนทุกชนิดในสกุล (Genus) Variola

ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

Siganidae
ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus

ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides
Solenostomidae
ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family)
Solenostomidae
Sphyrnidae
ปลาฉลามหัวคอนทุกชนิดในวงศ (Family) Sphyrnidae
Stegostomidae
ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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Syngnathidae
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia

ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
ปลาจิ้มฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus
Tetraodontidae
ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron

ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster
Torpedinidae
ปลากระเบนไฟฟาทุกชนิดในวงศ (Family) Torpedinidae
Toxotidae
ปลาเสือพนน้าํ ทุกชนิดในวงศ (Family) Toxotidae
Tripterygiidae
ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae
Zanclidae
ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus comutus

