ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดเขตพื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม
ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๓

อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรัก ษา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน เป็ นพระราชบัญ ญัติ ที่ มี บ ทบัญ ญัติ บ างประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้ โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสิ ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ และโดยอนุ ม ัต ิ ค ณะรัฐ มนตรี
จึง ออกประกาศกําหนดเขตพื้ นที่ และมาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมในบริ เวณพื้ นที่ จังหวัดกระบี่
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขต
พื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่ อง กําหนดเขต
พื้ นที่และมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดกระบี่ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บัง คับ ประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อง กําหนดเขตพื้ นที่ และ
มาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เรื่ อ ง กํา หนดเขตพื้ นที่ แ ละมาตรการคุ ม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้ นที่จงั หวัดกระบี่ ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“แนวชายฝัง่ ทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ําทะเลขึ้ นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
ข้อ ๓ ให้พื้ นที่ ที่ ได้มี ก ารกํา หนดให้เ ป็ นเขตอนุ รัก ษ์ แ ละเขตควบคุ ม อาคารของ
จังหวัดกระบี่ ดังต่อไปนี้ เป็ นเขตพื้ นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
ไว้ในประกาศนี้
/(๑) . . .

-๒(๑) พื้ นที่ ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริ เวณที่ ดินสุ สานหอย
เจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียง ในท้องที่ตาํ บลหนองทะเล ตําบล
อ่าวนาง ตําบลไสไทย และตําบลปากนํ้า อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็ นเขตอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๒๖
(๒) พื้ นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติสุสาน
หอยเจ็ดสิบห้าล้านปี หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกล้เคียงในท้องที่ตาํ บลไสไทย อําเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๓) พื้ นที่ภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในท้องที่บางแห่งในตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง และตําบลไสไทย อําเภอ
เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔) พื้ นที่บางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กําหนดห้ามใช้เครื่ องมืออวนลากและอวนรุ นที่ ใช้ประกอบเรื อยนต์ทําการประมงในที่ จับสัตว์น้ํ า
บางแห่งของจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
ข้อ ๔ ให้จาํ แนกพื้ นที่ตามข้อ ๓ เป็ น ๔ บริเวณ ตามแผนที่ทา้ ยประกาศนี้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
บริเวณที่ ๑ หมายถึง พื้ นที่บนแผ่นดินใหญ่ภายในบริเวณที่อยูใ่ นแนวเขตตามข้อ ๓
(๑) (๒) และ (๓) ยกเว้นพื้ นที่ในบริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ โดยจําแนกพื้ นที่ เป็ นดังนี้
(ก) พื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร ในบริเวณที่
วัดจากแนวชายฝั ง่ ทะเลและริมตลิ่งของปากแม่น้ํ ากระบี่เข้าไปในแผ่ นดิ นใหญ่เป็ นระยะ ๕๐ เมตร
ตลอดแนวชายฝัง่ ทะเล
(ข) พื้ นที่ ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร ในบริ เวณ
ที่วดั จากแนวเขต (ก) ตลอดแนว เข้าไปในแผ่นดินใหญ่เป็ นระยะ ๑๕๐ เมตร
(ค) พื้ นที่ ที่มีความสูงจากระดับนํ้ าทะเลปานกลางไม่เกิ น ๔๐ เมตร ในบริ เวณ
ที่วดั จากแนวเขต (ข) ตลอดแนว เข้าไปในแผ่นดินใหญ่จนสุดเขตพื้ นที่บริเวณที่ ๑
(ง) พื้ นที่ที่มีความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกินกว่า ๔๐ เมตร ขึ้ นไป
บริเวณที่ ๒ หมายถึง พื้ นที่เกาะพีพีดอน โดยจําแนกพื้ นที่ เป็ นดังนี้
(ก) พื้ นที่ในบริเวณที่วดั จากแนวชายฝัง่ ทะเลรอบเกาะเข้าไปในแผ่นดิน เป็ นระยะ
๕๐ เมตร
(ข) พื้ นที่ในบริเวณที่วดั จากแนวเขต (ก) เข้าไปในแผ่นดินทั้งหมด
บริ เ วณที่ ๓ หมายถึ ง พื้ นที่ เกาะต่ า งๆ ภายในแนวเขตตามข้อ ๓ (๑) และ (๒)
ยกเว้นพื้ นที่บริเวณที่ ๒
/บริเวณที่ ๔ . . .

-๓บริเวณที่ ๔ หมายถึง พื้ นที่น่านนํ้าทะเลภายในบริเวณที่มีจุดเริ่มต้นตรงแนวชายฝั ง่
ทะเลบริเวณปากคลองทราย ของแนวเขตตามข้อ ๓ (๑) จากจุดดังกล่าวลากเป็ นเส้นตรงไปยัง
จุดที่ (๓) จุดที่ (๔) และจุดที่ (๕) ของแนวเขตตามข้อ ๓ (๔) จากจุดดังกล่าวลากเป็ นเส้นตรง
ขึ้ นไปทางทิศเหนื อที่จุดพิกดั ยูทีเอ็ม X ๔๘๙๗๐๐ Y ๘๘๓๑๕๐ และจากจุดดังกล่าวเรื่อยไปทาง
ด้านเหนื อตามแนวเขตตามข้อ ๓ (๑) จนสุดเขตดังกล่าวที่บริเวณปากแม่น้ํากระบี่
ข้อ ๕ ในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ
ให้เป็ นอาคาร ดังต่อไปนี้
(๑) โรงงานอุ ต สาหกรรมทุ ก ประเภทหรื อ ทุ ก ชนิ ด เว้น แต่ โ รงงานจํา พวกที่ ๑
โรงงานประเภทซัก อบ รีด โรงงานทํานํ้ าแข็ง โรงงานทํานํ้ าให้บริสุทธิ์ที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน ๒๐๐
แรงม้า โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม และโรงงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค
(๒) ฌาปนสถาน เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนหรือดัดแปลงของเดิมในพื้ นที่เดิม
ซึ่งจะต้องมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบของระบบควบคุม
มลพิษทางอากาศต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของทางราชการ
(๓) สุ ส าน เว้น แต่ ก รณี สุสานที่ มีอยู่เดิ มได้ใ ช้ประโยชน์ เต็ มพื้ นที่ เดิ มที่ ได้จัด ไว้
เพื่อการนั้นแล้ว ก็ให้ดาํ เนิ นการได้ แต่ตอ้ งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
และมีระยะห่างจากแหล่งนํ้าสาธารณะหรือบ่อนํ้าเพื่อการบริโภคไม่นอ้ ยกว่า ๓๐๐ เมตร
(๔) คลังนํ้ ามันเชื้ อเพลิงและสถานที่ ที่ใช้ในการเก็บรักษานํ้ ามันเชื้ อเพลิงที่ ไม่ใช่
ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวและก๊า ซธรรมชาติ เพื่อ จํา หน่ า ยที่ ต อ้ งขออนุ ญ าตตามกฎหมายว่า ด้ว ยการ
ควบคุมนํ้ามันเชื้ อเพลิง เว้นแต่สถานี บริการนํ้ามันเชื้ อเพลิง
(๕) สถานที่บรรจุกา๊ ซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าช สําหรับก๊าซปิ โตรเลียม
เหลวและก๊าซธรรมชาติ เว้นแต่ สถานี บริ การก๊าซ ร้านจําหน่ ายก๊าซ สถานที่ ใช้ก๊าซ และสถานที่
จําหน่ ายอาหารที่ ใช้ก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มนํ้ ามันเชื้ อเพลิง แต่ ไม่รวมถึ งการย้าย
สถานที่บรรจุก๊าซจากสถานที่ต้งั เดิม ไปยังสถานที่ต้งั แห่งใหม่ที่เหมาะสมและปลอดภัยกว่า โดยไม่เพิ่ม
ปริมาณ
ข้อ ๖ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในพื้ นที่บริเวณที่ ๑ ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ตอ้ งห้าม
ตามข้อ ๕ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ (ก) ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ และมีระยะห่างจาก
แนวชายฝัง่ ทะเลไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ เมตร ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และมีพื้นที่วา่ ง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๒) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ (ข) ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้มีได้เฉพาะอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคาร
/(๓) . . .

-๔(๓) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ (ค) ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้มีได้เฉพาะอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคาร โดยถ้าเป็ นการก่อสร้างอาคารบ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว ความยาวของอาคาร
แต่ละแถวต้องไม่เกิน ๒๕ เมตร และมีพื้นที่วา่ งระหว่างอาคารแต่ละแถวไม่นอ้ ยกว่า ๕ เมตร
(๔) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ (ง) ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้มีได้เฉพาะอาคาร
ที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่ว่าง
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ ๗๕ ของแปลงที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า งอาคาร และในพื้ นที่ บ ริ เ วณนี้
ห้ามดําเนิ นการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๕) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ถึง ร้อยละ ๓๕ ให้เป็ น
ไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๑ (ก) และ (ง) ให้มี ไ ด้เ ฉพาะอาคารที่ มี ค วามสู ง
ไม่เกิน ๖ เมตร ส่วนพื้ นที่บริเวณที่ ๑ (ข) และ (ค) ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร
(ข) อาคารตาม (ก) ต้องเป็ นอาคารอยู่อาศัยที่เป็ นอาคารเดี่ยว ขนาดแปลง
ที่ ดิ น ที่ ยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า งต้อ งมี เ นื้ อที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๐ ตารางวา มี พื้ นที่ อ าคารคลุ ม ดิ น
ต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้าง
(๖) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ถึง ร้อยละ ๕๐ ให้มีได้
เฉพาะอาคารอยูอ่ าศัยที่เป็ นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาต
ก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ ตารางวา มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร
และมีพื้นที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๗) พื้ นที่บริเวณที่ ๑ ที่มีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลน้อยกว่า ๓๐ เมตร หรือ
ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ
พื้ นที่วา่ งที่กาํ หนดไว้ตามข้อนี้ ต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้ นที่วา่ ง
นั้น โดยมีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
การปรับระดับพื้ นดิ นสําหรับพื้ นที่ บริ เวณที่ ๑ ที่ มีความลาดชันตั้งแต่ รอ้ ยละ ๒๐
ขึ้ นไป ให้ปรับระดับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และห้ามปรับระดับ
โดยการขุดดิ นหรื อถมดิ น ลึ กหรื อสูงเกิ น ๑ เมตร เว้นแต่ เพื่อการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร
ห้องใต้ดิน หรือบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน และการปรับระดับพื้ นดิน การขุดดิน การถมดิน ต้องไม่ทาํ อันตราย
ต่อรากและลําต้นของต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบ
ลําต้นตรงที่สงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้ นไป และมิให้เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทั้งที่
อยูใ่ ต้พื้นดิน ระดับพื้ นดิน หรือโผล่เหนื อพื้ นดิน
ข้อ ๗ การก่ อ สร้า งหรื อ ดั ด แปลงอาคารในพื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๒ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก รณี ที่
ต้องห้ามตามข้อ ๕ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
/(๑) . . .

-๕(๑) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ (ก) ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) พื้ นที่ ที่ วัด จากแนวชายฝั ่ง ทะเลเข้า ไปในแผ่ น ดิ น เป็ นระยะ ๓๐ เมตร
ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ เว้นแต่เป็ นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อทดแทนอาคาร
เดิมที่ได้รับความเสียหายจากธรณี พิบตั ิภยั เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ในพื้ นที่บริเวณท่าเรือ
อ่าวต้นไทรตามที่จงั หวัดกระบี่กาํ หนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ แต่อาคาร
ต้องมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร และพื้ นที่อาคารต้องไม่เกินกว่าที่ได้รบั อนุ ญาตไว้เดิม
(ข) พื้ นที่ น อกจาก (ก) ให้มีได้เ ฉพาะอาคารอยู่อ าศัย ที่ เป็ นอาคารเดี่ ย ว
ที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร และมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้างอาคาร
(๒) พื้ นที่ บริ เ วณที่ ๒ (ข) ให้มีได้เ ฉพาะอาคารอยู่อ าศัย ที่ มีค วามสูงไม่เกิ น ๙
เมตร และมีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร โดยถ้า
เป็ นการก่อสร้างบ้านแถว ความยาวของบ้านแถวแต่ละแถวต้องไม่เกิน ๒๕ เมตร และมีพื้นที่ว่าง
ระหว่างบ้านแถวแต่ละแถวไม่นอ้ ยกว่า ๕ เมตร
(๓) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕ ถึง ร้อยละ ๓๕ ให้มีได้
เฉพาะอาคารอยู่อาศัยที่ มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร มีระยะห่างจากอาคารข้างเคี ยงไม่น้อยกว่า
๔ เมตร ขนาดแปลงที่ ดินที่ ยื่นขออนุ ญาตก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา มีพื้นที่
อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพื้นที่วา่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของแปลงที่ดิน
ที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๔) พื้ นที่บริเวณที่ ๒ ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕ ถึง ร้อยละ ๕๐ ให้มีได้
เฉพาะอาคารอยูอ่ าศัยที่เป็ นอาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน ๘ เมตร ขนาดแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาต
ก่อสร้างต้องมีเนื้ อที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางวา พื้ นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร
และมีพื้นที่วา่ งไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
(๕) พื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๒ ที่ มี ค วามลาดชัน เกิ น กว่า ร้อ ยละ ๕๐ ห้า มก่ อ สร้า งหรื อ
ดัดแปลงอาคารใดๆ
พื้ นที่วา่ งที่กาํ หนดไว้ตามข้อนี้ ต้องมีพื้นที่สีเขียวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๕๐ ของพื้ นที่วา่ ง
นั้น โดยมีไม้ยนื ต้นที่เป็ นไม้ทอ้ งถิ่นเป็ นองค์ประกอบหลัก
การปรับระดับพื้ นดิ นสําหรับพื้ นที่ บริเวณที่ ๒ ที่ มีความลาดชันตั้งแต่ รอ้ ยละ ๑๕
ขึ้ นไป ให้ปรับระดับตามแนวนอนต่อแนวดิ่งได้ในอัตราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และห้ามปรับระดับ
โดยการขุ ดดิ นหรื อถมดิ น ลึ กหรื อสูงเกิน ๑ เมตร เว้นแต่ เพื่อการก่อสร้างระบบฐานรากอาคาร
ห้องใต้ดิน หรือบ่อเก็บนํ้าใต้ดิน และการปรับระดับพื้ นดิน การขุดดิน การถมดิน ต้องไม่ทาํ อันตราย
ต่อรากและลําต้นของต้นไม้เดี่ยวหรือต้นไม้หมู่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบ
ลําต้นตรงที่สงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรขึ้ นไป และมิให้เคลื่อนย้ายหรือทําลายหินดานทั้งที่
อยูใ่ ต้พื้นดิน ระดับพื้ นดิน หรือโผล่เหนื อพื้ นดิน
/โครงสร้าง . . .

-๖โครงสร้างที่เป็ นเสารับส่งสัญญาณที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมต้องมีระยะห่างจาก
แนวชายฝั ง่ ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร และไม่อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เรื่องการควบคุมความสูงของ
อาคารตามข้อนี้
พื้ นที่ บริ เวณที่ ๒ ตามข้อนี้ ห้ามดําเนิ นการจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน
ข้อ ๘ พื้ นที่บริเวณที่ ๓ ที่มีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลน้อยกว่า ๓๐ เมตร ห้าม
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารใดๆ ส่วนพื้ นที่บริเวณที่ ๓ ที่มีระยะห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลตั้งแต่
๓๐ เมตร ขึ้ นไป ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร และมีพื้นที่วา่ งไม่น้อยกว่าร้อยละ
๗๕ ของแปลงที่ดินที่ยนื่ ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
ข้อ ๙ การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) กรณี ที่ ไ ม่ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น หรื อ มี ก ารปรับ ระดับ พื้ นดิ น ตํา่ กว่ า ถนน
สาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดั จากระดับพื้ นดินที่ก่อสร้าง ในกรณีที่มีการปรับระดับพื้ นดิน
เท่ากับถนนสาธารณะหรือสูงกว่าถนนสาธารณะให้วดั จากระดับถนนสาธารณะ
(๒) กรณีมีหอ้ งใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็ นลบ ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้างเช่นเดียวกับกรณี (๑)
(๓) กรณีพื้นดินเป็ นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้ นดิน
ที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ตาํ ่ ที่สุดของอาคารหลังนั้น
การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับตามวรรคหนึ่ งขึ้ นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่
สูงสุดของอาคาร สําหรับอาคารทรงจัว่ หรือปั้ นหยาให้วดั ถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
ข้อ ๑๐ ในพื้ นที่ บ ริ เ วณที่ ๑ บริ เ วณที่ ๒ และบริ เ วณที่ ๓ ห้า มกระทํา การหรื อ
ประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การทําเหมือง
(๒) การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง หรือทรายบก ในพื้ นที่ที่มีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางเกิน ๘๐ เมตร หรือมีความลาดชันเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ ๓๕ เว้นแต่เพื่อ
การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มิใช่อาคาร หรือเพื่อการดําเนิ นการที่ได้รบั การยกเว้นตามที่กาํ หนด
ไว้ในข้อ ๖ หรือข้อ ๗
(๓) การถม ปรับพื้ นที่ หรือปิ ดกั้น ซึ่งทําให้แหล่งนํ้ าสาธารณะในแผ่นดินตื้ นเขิน
หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทําให้น้ําในแหล่งนํ้านั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ
(๔) การกระทําใดๆ ที่เป็ นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้ นที่พรุ ป่ าชายเลน และ
แหล่งหญ้าทะเล เว้นแต่การดําเนิ นงานของทางราชการเพื่อการวิจยั ทางวิชาการ การคุม้ ครอง การฟื้ นฟู
การเพาะพันธุพ์ ืชและสัตว์น้ํา
/(๕) . . .

-๗(๕) การปล่ อ ยทิ้ งมลพิ ษ ลงสู่แ หล่ ง นํ้ า หรื อ ทะเล เว้น แต่ เ ป็ นกรณี ที่ ได้ผ่ า นการ
บําบัดตามมาตรฐานของทางราชการแล้ว
(๖) การติดตั้งป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติ ดหรือตั้งป้ายบนพื้ นดิน ดังต่อไปนี้
เว้นแต่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ
(ก) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่เอกชนที่มีระยะห่าง
จากที่สาธารณะวัดเป็ นมุมฉากในแนวราบบนพื้ นดินและในอากาศน้อยกว่าสองเท่าของความสูงของ
ป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายนั้นในแนวดิ่ง
(ข) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อที่สาธารณะที่มีขนาด
เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม
(ค) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรื ออาจจะบดบังทัศนวิสัย หรือทัศนี ยภาพอันสวยงาม หรือน่ าจะเป็ น
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และป้ายตามแนวทางหลวง ที่มีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า
๑,๐๐๐ เมตร
(ง) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้ นสําหรับติดหรือตั้งป้ายเหนื อพื้ นที่ที่มีระดับความสูง
จากระดับนํ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรขึ้ นไป หรือพื้ นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๓๕
ั ฐาน
(๗) การกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสณ
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือ ชีวกายภาพ ในพื้ นที่สนั ทราย หรือหน้าผา
ข้อ ๑๑ ในพื้ นที่บริเวณที่ ๔ ห้ามกระทําการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) การถมทะเล เว้นแต่เป็ นนโยบายของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี หรือมีความ
จําเป็ นเพื่อกิจการของส่วนราชการตามมติคณะกรมการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(๒) การล่ ว งลํ้ า ลํ า นํ้ า เว้น แต่ อ าคารหรื อ การล่ ว งลํ้ า ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาตตาม
กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่ านนํ้าไทย
(๓) การขุดลอกร่ องนํ้ า เว้นแต่เป็ นการบํารุ งรักษาทางนํ้ า หรื อการดําเนิ นการ
เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๔) การเล่นเรือสกูต๊ เตอร์ การเล่นเจ๊ตสกี หรือการเล่นเรือลากทุกชนิ ด
(๕) การเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea Walker) หรือการทอดสมอเรือ ในแนวปะการัง
(๖) การประกอบกิจการร้านอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรมบนเรือ
(๗) การเก็ บหรื อทําลายปะการัง ซากปะการัง หรื อหินปะการัง กัลปั งหา หรื อ
หญ้าทะเล หรือการกระทําใด ๆ ที่อาจเป็ นอันตรายหรือมีผลกระทบทําให้ปะการัง ซากปะการัง หรือ
หินปะการัง กัลปั งหา หรือหญ้าทะเลถูกทําลาย หรือเสียหาย
(๘) การจับหรือการครอบครองปลาสวยงามตามที่กาํ หนดไว้ในบัญชีปลาสวยงาม
ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่
/(ก) . . .

-๘(ก) การจับ หรือครอบครองของทางราชการ เพื่อการศึกษาวิจยั การเพาะพันธุ ์
การเพาะเลี้ ยง หรือเพื่อกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ทั้งนี้ ต้องได้รบั หนังสืออนุ ญาตจากกรมประมง
หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดกระบี่ แล้วแต่กรณี หรือการจําหน่ ายปลาสวยงามที่ได้จากการเพาะพันธุห์ รือ
การเพาะเลี้ ยง
(ข) การครอบครองของภาคเอกชนเพื่อการเพาะเลี้ ยงเพื่อจําหน่ ายโดยได้รบั
หนังสืออนุ ญาตจากกรมประมงหรือผูว้ ่าราชการจังหวัดกระบี่ หรือการครอบครองเพื่อการพักผ่อน
หย่อนใจ
(๙) การเพาะเลี้ ยงกุง้ เพื่อการค้า
(๑๐) การประมงที่ใช้เครื่องมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภทและ
ทุกขนาดที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ อวนทับตลิ่ง (อวนชัก) อวนล้อมหรือลอบปลาทรายประกอบกับ
เครื่องมือกระทุง้ นํ้า ยาเบื่อ แก๊สหรือระเบิด อวนญี่ปุ่น หรือเครื่องมือประมงทุกชนิ ดที่ใช้ประกอบกับ
เครื่องกําเนิ ดไฟฟ้ า
(๑๑) การกระทํ า ใดๆ ที่ ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงลัก ษณะทางธรณี สัณ ฐาน
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพื้ นที่สนั ดอนหรือปากนํ้า เว้นแต่การกระทําของทาง
ราชการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝัง่ หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
(๑๒) การกระทําใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทําให้
ทัศนี ยภาพบริเวณหาดเสียไป เว้นแต่การกระทําของทางราชการเพื่อการฟื้ นฟูและรักษาสภาพตาม
ธรรมชาติของหาด การป้องกันการกัดเซาะชายฝั ง่ การรักษาความปลอดภัยทางทะเลและชายหาด
การติ ด ตั้ ง ป้ ายเตื อ นของทางราชการ หรื อ การทํ า ทุ่ น ทั้ ง นี้ โดยได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๒ ส่ว นราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่ จ ะทํา การก่อ สร้า งอาคาร หรื อ
ดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการในพื้ นที่ตามข้อ ๔ นอกจากต้องปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้ แล้ว ให้จดั ทําและเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มตามหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และระเบี ย บปฏิ บัติ ที่ กํา หนดไว้ต ามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้ องต้น ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร หรือ
การดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่งมีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง หรือมีพื้นที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่
๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร
/(๒) . . .

-๙(๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจาํ นวน
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง
(๓) การจัดสรรที่ ดิ นตามกฎหมายว่ าด้วยการจัดสรรที่ ดิ นเพื่ อเป็ นที่ อยู่ อาศั ยหรื อ
เพื่อประกอบการพาณิชย์ ที่มีจาํ นวนที่ดินแปลงย่อยไม่ถึง ๒๕๐ แปลง หรือมีเนื้ อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่
(๔) ท่าเที ยบเรื อทุ กประเภทที่ สามารถรับเรือตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอส ถึ ง ๑๐๐ ตัน
กรอส เว้นแต่ท่าเทียบเรือสําราญและกีฬา ทุกขนาด
(๕) ทางหรือถนนส่วนบุคคล ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕
ถึง ร้อยละ ๒๕ และมีความยาวต่อเนื่ องกันตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ เมตร
(๖) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความ
ลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕ ถึง ร้อยละ ๒๕
(๗) สถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ว ยสถานบริ ก าร ที่ มี พื้ นที่ ร วมกัน ทุ ก ชั้น
ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๘) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียได้
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มปี ริมาณในการ
กําจัดไม่เกิน ๕๐ ตันต่อวัน แต่ไม่รวมถึงโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกลู หรือวัสดุ
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๙) กิ จ การที่ นํ า บ้า นพัก อาศั ย ที่ มี จํา นวนตั้ง แต่ ๑๐ หลัง ถึ ง ๗๙ หลั ง หรื อ
ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๑๐ ห้อง ถึง ๗๙ ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลง
เดียวกันหรือติดต่อกันไปให้บริการเป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้จดั ทําสําหรับการก่อสร้างอาคาร
หรือการดําเนิ นการโครงการหรือประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั ง่ ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร
ซึ่ ง มี จํานวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องขึ้ นไป หรื อ มี พื้ นที่ ใ ช้ส อยของทุ ก อาคารดัง กล่ า วรวมกัน ตั้ง แต่
๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป
(๒) โรงแรมหรือสถานที่พกั ตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม หรืออาคารอยู่
อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่อยูห่ ่างจากแนวชายฝัง่ ทะเลไม่เกิน ๕๐ เมตร
(๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีจาํ นวน
เตียงสําหรับผูป้ ่ วยค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้ นไป
(๔) การจัดสรรที่ ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ ดินเพื่อเป็ นที่ อยู่อาศัยหรือเพื่อ
ประกอบการพาณิ ช ย์ ที่ มี จํา นวนที่ ดิ น แปลงย่ อ ยตั้ง แต่ ๒๕๐ แปลงขึ้ นไป หรื อ มี เ นื้ อที่ เ กิ น กว่า
๑๐๐ ไร่
/(๕) . . .

- ๑๐ –
(๕) ท่าเทียบเรือทุกประเภทที่สามารถรับเรือเกินกว่า ๑๐๐ ตันกรอส และท่าเทียบ
เรือสําราญและกีฬา ทุกขนาด
(๖) ทางหรื อถนนส่วนบุคคลที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ ที่มีความลาดชันตั้งแต่รอ้ ยละ ๑๕
ขึ้ นไป และมีความยาวต่อเนื่ องกันเกินกว่า ๑,๕๐๐ เมตร
(๗) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ก่อสร้างบนพื้ นที่ที่มีความ
ลาดชันเกินกว่าร้อยละ ๒๕
(๘) สถานบริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ว ยสถานบริ ก าร ที่ มี พื้ นที่ ร วมกัน ทุ ก ชั้น
ในอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้ นไป
(๙) โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมที่มีขีดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียได้
เกิน ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือสถานที่ที่ใช้ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณในการกําจัด
เกิน ๕๐ ตันต่ อวัน และโรงงานปรับคุ ณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุ ไม่ใ ช้แล้วตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน
(๑๐) กิ จการที่ นํ าบ้านพักอาศัยที่ มี จํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลัง หรื อห้องแถว ตึ กแถว
หรือบ้านแถว ที่มีจาํ นวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้อง ที่อยู่ในที่ดินแปลงเดียวกันหรือติดต่อกัน ไปให้บริการ
เป็ นสถานที่พกั ในลักษณะโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
(๑๑) อาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
การก่อสร้างอาคารตามข้อนี้ ให้หมายความรวมถึงการดัดแปลงหรื อการเปลี่ยน
การใช้อาคารด้วย
ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมใน
พื้ นที่ ต ามข้อ ๔ ให้รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับดูแลและติ ดตามผลการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อมขึ้ น เพื่อทําหน้าที่ ดูแล ติ ดตาม
ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการคุ ม้ ครองสิ่งแวดล้อม และให้ความเห็นชอบการนํ าแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตั ิการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศนี้
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็ นประธาน
กรรมการ ผู ้แ ทนส่ ว นราชการประจํา จัง หวัด กระบี่ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู้แ ทนรัฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง
นายอําเภอเมืองกระบี่ ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ พื้นที่ ตามข้อ ๔ อยู่ในเขตรับผิ ดชอบ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ อยู่ในจังหวัดกระบี่ไม่เกินสามคน ผูแ้ ทน
ภาคเอกชนซึ่งมีกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่อยู่ใน
จังหวัดกระบี่ไม่เกินสี่คน และผูแ้ ทนภาคเอกชนซึ่งมีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ มในจัง หวัด กระบี่ ไ ม่ เ กิ น สามคน เป็ นกรรมการ และให้ผู้อํา นวยการสํา นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
/ให้ . . .

- ๑๑ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดกระบี่เสนอรายชื่อกรรมการตามวรรคสองต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษา การอนุ รกั ษ์ การปกป้อง การฟื้ นฟูบรู ณะ
และการจัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้ นที่ตามข้อ ๔ ให้จงั หวัดกระบี่โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดทําแผนฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สภาพฟื้ นกลับคืน
สู่สภาวะธรรมชาติเดิมนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แก่ทอ้ งถิ่น
(๒) ฟื้ นฟูและบํา รุ งรัก ษาพื้ นที่ ป่าชายเลนที่ มีส ภาพเสื่ อ มโทรมหรื อ เลิ ก การใช้
ประโยชน์ตามที่ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายแล้ว ให้สอดคล้องกับแผนตาม (๑) และแผนการจัดการ
ป่ าชายเลนของประเทศตามมติของคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ
(๓) กําหนดเขตการใช้ประโยชน์ในพื้ นที่บริเวณที่ ๔ และประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ มี ก ฎหมายใดกํ า หนดมาตรการที่ มี ผ ลเป็ นการคุ ้ม ครอง
สิ่งแวดล้อมไว้ดีกว่าที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้เป็ นไปตามมาตรการที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายนั้น
ข้อ ๑๖ ในเขตพื้ นที่ตามข้อ ๔ ผูม้ ีอาํ นาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นต้องดําเนิ นการ
ให้เป็ นไปตามมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อมที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้ ด้วย
ข้อ ๑๗ การกระทํา กิจกรรม หรือกิจการใดที่ ตอ้ งห้ามตามประกาศนี้ ถ้าได้รับ
อนุ ญาตตามกฎหมายใดไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับ ให้คงดําเนิ นการต่อไปได้จนกว่าจะไม่ได้
รับอนุ ญาตหรือไม่ได้รบั การต่ออายุใบอนุ ญาตตามกฎหมายนั้น แต่จะดําเนิ นการอื่นเพิ่มเติมหรือ
นอกเหนื อ จากที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้แ ล้ว หรื อ นอกเหนื อ จากพื้ นที่ ที่ ไ ด้รับ อนุ ญ าตไว้เ ดิ ม ก่ อ นวัน ที่
ประกาศนี้ ใช้บงั คับไม่ได้
ข้อ ๑๘ อาคารที่ มี อ ยู่แ ล้ว ก่ อ นหรื อ ในวัน ที่ ป ระกาศนี้ ใช้บัง คับ ให้ไ ด้รับ ยกเว้น
ไม่ตอ้ งดําเนิ นการตามประกาศนี้ การดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ แต่จะดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็ นอาคารชนิ ด
หรือประเภทที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศนี้ ไม่ได้
/ข้อ ๑๙ . . .

- ๑๒ ข้อ ๑๙ อาคารที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรับ แจ้ง การก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรื อ
เปลี่ ยนแปลงการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคาร หรื อที่ ได้รับอนุ ญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้ น ก่อนวันที่ ประกาศนี้ ใช้บังคับ และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ ยนแปลงการใช้
ไม่แล้วเสร็จ ให้คงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บงั คับจนกว่าจะ
ดําเนิ นการแล้วเสร็จตามที่ได้รบั อนุ ญาตหรือที่ได้รบั แจ้งไว้ แต่การขอเปลี่ยนแปลงการอนุ ญาตหรือ
การแจ้งหรื อการดําเนิ นการอื่ นใดหลังจากวันที่ ประกาศนี้ ใช้บังคับ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในประกาศนี้
อาคารที่ ไ ด้ยื่ น คํา ขออนุ ญ าตก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรื อ เปลี่ ย นแปลงการใช้ต าม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุ มอาคารหรื อตามกฎหมายว่าด้วยการนั้ นไว้แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้
บังคับ การพิจารณาอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ยนื่ คําขออนุ ญาตนั้น
ข้อ ๒๐ ประกาศนี้ ให้ใช้บังคับนั บแต่ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
และให้มีระยะเวลาการบังคับใช้จนถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ)
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สําเนาถูกต้อง

(นายวีรนิ ต ฐานสุพร)
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ

ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ ไป ประเภท ง เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่
พ.ศ. ๒๕๕๓
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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) Balistapus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus
Blenniidae
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
ปลาตั๊กแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias
Carcharhinidae
ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae
Centriscidae
ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae
Chaetodontidae
ปลาผีเสื้อ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae
Cirrhitidae
ปลาเหยี่ยวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae
Gobiidae
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops

กําหนดขนาด
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.

ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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รายชื่อ
กําหนดขนาด
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
ปลาบูจ๋วิ ทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia
Grammistidae
ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae
Holocentridae
ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae
Labridae
ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae
Malacanthidae
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus
Microdesmidae
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris
Monacanthidae
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres
ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore
Muraenidae
ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae
Ostraciidae
ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion
Pempheridae
ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae
Pinguipedidae (Mugiloididae)
ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis
Plesiopidae
ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae
Pomacanthidae
ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae
Pomacentridae
ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae
Pseudochromidae
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops
Rhinobatidae
ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
Scaridae
ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae
ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.
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รายชื่อ
Scorpaenidae
ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae
Ostraciidae
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
ปลากะรังจิ๋วทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias
Siganidae
ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides
Solenostomidae
ปลาจิ้มฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae
Stegostomidae
ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum
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
Tripterygiidae
ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae
Zanclidae
ปลาผีเสื้อเทวรูปชนิด Zanclus cornutus
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