
  

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง กาํหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม 

ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ

เก่ียวกบัการจาํกดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘

มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัใหก้ระทาํได ้ โดยอาศยั

อาํนาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ และโดยอนุม ัติคณะร ัฐมนตรี  
จึงออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวดักระบ่ี 
ดงัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ ๑ ใหย้กเลิก 
 (๑) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง  กาํหนดเขต

พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 (๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กําหนดเขต

พ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม  ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี ( ฉบบัท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 (๓)  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ขยายระยะเวลา

การใชบ้ังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและ

มาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ือง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุม้ครอง

ส่ิงแวดลอ้ม ในบริเวณพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี ( ฉบบัท่ี ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 ขอ้ ๒ ในประกาศน้ี 
  “แนวชายฝัง่ทะเล” หมายความวา่ แนวท่ีน้ําทะเลข้ึนสงูสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
 
 ขอ้ ๓ ใหพ้ื้นท่ีท่ีไดมี้การกําหนดใหเ้ป็นเขตอนุรักษ์และเขตควบคุมอาคารของ

จงัหวดักระบ่ี ดงัต่อไปน้ี เป็นเขตพ้ืนท่ีท่ีใหใ้ชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด

ไวใ้นประกาศน้ี 
 

/(๑)  . . . 



  

- ๒ - 
 

 (๑) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินสุสานหอย            

เจ็ดสิบหา้ลา้นปี หาดนพรตัน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกลเ้คียง ในทอ้งท่ีตาํบลหนองทะเล ตาํบล         

อ่าวนาง ตาํบลไสไทย และตาํบลปากน้ํา อาํเภอเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี ใหเ้ป็นเขตอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 (๒) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาขยายเขตอุทยานแห่งชาติสุสาน

หอยเจ็ดสิบหา้ลา้นปี หาดนพรตัน์ธารา หมู่เกาะพีพี และเกาะใกลเ้คียงในทอ้งท่ีตาํบลไสไทย อาํเภอ

เมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 (๓) พ้ืนท่ีภายในแนวเขตตามพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ บงัคบัในทอ้งท่ีบางแห่งในตําบลหนองทะเล ตําบลอ่าวนาง และตําบลไสไทย อาํเภอ

เมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 (๔) พ้ืนท่ีบางส่วนภายในแนวเขตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เร่ือง 

กําหนดหา้มใชเ้คร่ืองมืออวนลากและอวนรุนท่ีใชป้ระกอบเรือยนต์ทําการประมงในท่ีจับสัตวน้ํ์า 

บางแห่งของจงัหวดักระบ่ี ลงวนัท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐  
 
 ขอ้ ๔ ใหจ้าํแนกพ้ืนท่ีตามขอ้  ๓  เป็น ๔ บริเวณ ตามแผนท่ีทา้ยประกาศน้ี  โดยมี

รายละเอียด  ดงัน้ี 
  บริเวณท่ี ๑ หมายถึง พ้ืนท่ีบนแผ่นดินใหญ่ภายในบริเวณท่ีอยูใ่นแนวเขตตามขอ้  ๓ 

(๑)  (๒) และ (๓)  ยกเวน้พ้ืนท่ีในบริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓  โดยจาํแนกพ้ืนท่ี  เป็นดงัน้ี 
 (ก) พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร ในบริเวณท่ี 

วดัจากแนวชายฝัง่ทะเลและริมตล่ิงของปากแม่น้ํากระบ่ีเขา้ไปในแผ่นดินใหญ่เป็นระยะ ๕๐ เมตร 

ตลอดแนวชายฝัง่ทะเล  
 (ข) พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร ในบริเวณ 

ท่ีวดัจากแนวเขต (ก) ตลอดแนว เขา้ไปในแผ่นดินใหญ่เป็นระยะ ๑๕๐ เมตร 
 (ค) พ้ืนท่ีท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางไม่เกิน ๔๐ เมตร ในบริเวณ 

ท่ีวดัจากแนวเขต (ข) ตลอดแนว เขา้ไปในแผ่นดินใหญ่จนสุดเขตพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑   
(ง) พ้ืนท่ีท่ีมีความสงูจากระดบัน้ําทะเลปานกลางเกินกวา่ ๔๐ เมตร ข้ึนไป 

 บริเวณท่ี ๒ หมายถึง พ้ืนท่ีเกาะพีพีดอน โดยจาํแนกพ้ืนท่ี เป็นดงัน้ี  
 (ก) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวดัจากแนวชายฝัง่ทะเลรอบเกาะเขา้ไปในแผ่นดิน เป็นระยะ 

๕๐ เมตร 
 (ข) พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีวดัจากแนวเขต (ก) เขา้ไปในแผ่นดินทั้งหมด    

  บริเวณท่ี ๓ หมายถึง พ้ืนท่ีเกาะต่างๆ ภายในแนวเขตตามขอ้ ๓ (๑) และ (๒) 

ยกเวน้พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ 
 

/บริเวณท่ี  ๔  . . . 
 
 
 



  

- ๓ - 

 
  บริเวณท่ี ๔ หมายถึง พ้ืนท่ีน่านน้ําทะเลภายในบริเวณท่ีมีจุดเร่ิมตน้ตรงแนวชายฝัง่

ทะเลบริเวณปากคลองทราย  ของแนวเขตตามขอ้ ๓  (๑) จากจุดดงักล่าวลากเป็นเสน้ตรงไปยงั 

จุดท่ี  (๓)  จุดท่ี  (๔)  และจุดท่ี (๕)  ของแนวเขตตามขอ้ ๓  (๔)  จากจุดดงักล่าวลากเป็นเสน้ตรง 

ข้ึนไปทางทิศเหนือท่ีจุดพิกดัยทีูเอ็ม  X ๔๘๙๗๐๐  Y ๘๘๓๑๕๐ และจากจุดดงักล่าวเร่ือยไปทาง 

ดา้นเหนือตามแนวเขตตามขอ้ ๓ (๑) จนสุดเขตดงักล่าวท่ีบริเวณปากแมน้ํ่ากระบ่ี 

   

  ขอ้ ๕ ในพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  หา้มก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอ้าคารใดๆ 

ใหเ้ป็นอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทหรือทุกชนิด เวน้แต่โรงงานจําพวกท่ี ๑  

โรงงานประเภทซัก อบ รีด โรงงานทําน้ําแข็ง โรงงานทําน้ําใหบ้ริสุทธ์ิท่ีใชเ้คร่ืองจกัรไม่เกิน ๒๐๐ 

แรงมา้ โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวม และโรงงานท่ีเก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภค  

 (๒) ฌาปนสถาน เวน้แต่การก่อสรา้งทดแทนหรือดดัแปลงของเดิมในพ้ืนท่ีเดิม 

ซ่ึงจะตอ้งมีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ รวมทั้งส่ิงก่อสรา้งและอาคารประกอบของระบบควบคุม

มลพิษทางอากาศตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการ 
 (๓) สุสาน เวน้แต่กรณีสุสานท่ีมีอยู่เดิมไดใ้ชป้ระโยชน์เต็มพ้ืนท่ีเดิมท่ีไดจ้ัดไว ้

เพ่ือการน้ันแลว้ ก็ใหด้าํเนินการได ้แต่ตอ้งมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๐ เมตร 

และมีระยะห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะหรือบ่อน้ําเพ่ือการบริโภคไมน่อ้ยกวา่ ๓๐๐ เมตร   
 (๔) คลังน้ํามนัเช้ือเพลิงและสถานท่ีท่ีใชใ้นการเก็บรักษาน้ํามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่ใช่

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติเพ่ือจําหน่ายท่ีตอ้งขออนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ควบคุมน้ํามนัเช้ือเพลิง เวน้แต่สถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิง   
 (๕) สถานท่ีบรรจุกา๊ซ สถานท่ีเก็บก๊าซ และหอ้งบรรจุก๊าช สาํหรบักา๊ซปิโตรเลียม

เหลวและก๊าซธรรมชาติ เวน้แต่สถานีบริการก๊าซ รา้นจาํหน่ายก๊าซ สถานท่ีใชก้๊าซ และสถานท่ี

จาํหน่ายอาหารท่ีใชก้๊าซ ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมน้ํามันเช้ือเพลิง แต่ไม่รวมถึงการยา้ย

สถานท่ีบรรจุก๊าซจากสถานท่ีตั้งเดิม ไปยงัสถานท่ีตั้งแห่งใหม่ท่ีเหมาะสมและปลอดภยักว่า โดยไม่เพ่ิม

ปริมาณ 
 
 ขอ้ ๖ การก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑  ซ่ึงไม่ใช่กรณีท่ีตอ้งหา้ม

ตามขอ้  ๕  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

 (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ (ก) ท่ีมีความลาดชนัไม่เกินรอ้ยละ ๒๐  และมีระยะห่างจาก

แนวชายฝัง่ทะเลไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ เมตร  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๖  เมตร  และมีพ้ืนท่ีวา่ง

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ (ข) ท่ีมีความลาดชนัไมเ่กินรอ้ยละ ๒๐ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคาร 

ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร 
 

/(๓)  . . . 
 



  

- ๔ - 

 
 (๓) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ (ค) ท่ีมีความลาดชนัไมเ่กินรอ้ยละ ๒๐ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคาร 

ท่ีมีความสงูไม่เกิน ๑๒ เมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๔๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร  โดยถา้เป็นการก่อสรา้งอาคารบา้นแถว หอ้งแถว หรือตึกแถว  ความยาวของอาคาร

แต่ละแถวตอ้งไมเ่กิน ๒๕ เมตร และมีพ้ืนท่ีวา่งระหวา่งอาคารแต่ละแถวไมน่อ้ยกวา่ ๕ เมตร     
 (๔) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ (ง) ท่ีมีความลาดชนัไม่เกินรอ้ยละ ๒๐ ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคาร 

ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีว่าง 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  และในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี 

หา้มดาํเนินการจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการจดัสรรท่ีดิน 
 (๕) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๒๐ ถึง รอ้ยละ  ๓๕ ใหเ้ป็น 

ไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
            (ก) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ (ก) และ (ง)  ให้มีได้เฉพาะอาคารท่ีมีความสูง 

ไมเ่กิน ๖ เมตร ส่วนพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ (ข) และ (ค) ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๑๒ เมตร   
             (ข) อาคารตาม (ก) ตอ้งเป็นอาคารอยู่อาศยัท่ีเป็นอาคารเด่ียว ขนาดแปลง

ท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสร้างต้องมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา  มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดิน 

ต่อหลงัไมเ่กิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีวา่งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต

ก่อสรา้ง 
 (๖) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ท่ีมีความลาดชนัเกินกว่ารอ้ยละ ๓๕ ถึง รอ้ยละ ๕๐ ใหมี้ได้

เฉพาะอาคารอยูอ่าศยัท่ีเป็นอาคารเด่ียวท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๖ เมตร ขนาดแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาต

ก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไมน่อ้ยกวา่ ๑๒๐ ตารางวา มีพ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร 

และมพ้ืีนท่ีวา่งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

(๗) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ท่ีมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลน้อยกวา่  ๓๐  เมตร  หรือ

ท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๕๐ หา้มก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารใดๆ 
พ้ืนท่ีวา่งท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้น้ี ตอ้งมีพ้ืนท่ีสีเขียวไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีวา่ง

น้ัน โดยมีไมย้นืตน้ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั 

          การปรับระดับพ้ืนดินสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ ท่ีมีความลาดชันตั้งแต่รอ้ยละ ๒๐  

ข้ึนไป  ใหป้รบัระดบัตามแนวนอนต่อแนวด่ิงไดใ้นอตัราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และหา้มปรบัระดบั

โดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูงเกิน ๑ เมตร เวน้แต่เพ่ือการก่อสรา้งระบบฐานรากอาคาร  

หอ้งใตดิ้น หรือบ่อเก็บน้ําใตดิ้น  และการปรบัระดบัพ้ืนดิน การขุดดิน การถมดิน ตอ้งไม่ทาํอนัตราย

ต่อรากและลาํตน้ของตน้ไมเ้ด่ียวหรือตน้ไมห้มู่ท่ีข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ท่ีมีขนาดความโตวดัโดยรอบ 

ลาํตน้ตรงท่ีสงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรข้ึนไป และมิใหเ้คล่ือนยา้ยหรือทาํลายหินดานทั้งท่ี

อยูใ่ตพ้ื้นดิน ระดบัพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือพ้ืนดิน  
 

 ขอ้ ๗ การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒  ซ่ึงไม่ใช่กรณีท่ี

ตอ้งหา้มตามขอ้  ๕  ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
 

/(๑)  . . .  
 



  

- ๕ - 

      
      (๑) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ (ก) ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (ก) พ้ืนท่ีท่ีวัดจากแนวชายฝั่งทะเลเขา้ไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๓๐ เมตร  

หา้มก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารใดๆ เวน้แต่เป็นการก่อสรา้งหรือดดัแปลงอาคารเพ่ือทดแทนอาคาร

เดิมท่ีไดร้ับความเสียหายจากธรณีพิบติัภยั เม่ือวนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๔๗  ในพ้ืนท่ีบริเวณท่าเรือ

อ่าวตน้ไทรตามท่ีจงัหวดักระบ่ีกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตามขอ้ ๑๓  แต่อาคาร

ตอ้งมีความสงูไมเ่กิน ๙ เมตร และพ้ืนท่ีอาคารตอ้งไมเ่กินกวา่ท่ีไดร้บัอนุญาตไวเ้ดิม 
  (ข) พ้ืนท่ีนอกจาก (ก)  ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารอยู่อาศัยท่ีเป็นอาคารเด่ียว 

ท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต

ก่อสรา้งอาคาร   
 (๒) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ (ข) ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารอยู่อาศัยท่ีมีความสูงไม่เกิน ๙ 

เมตร และมีพ้ืนท่ีว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๖๐ ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  โดยถา้

เป็นการก่อสรา้งบา้นแถว ความยาวของบา้นแถวแต่ละแถวตอ้งไม่เกิน  ๒๕ เมตร และมีพ้ืนท่ีว่าง

ระหวา่งบา้นแถวแต่ละแถวไมน่อ้ยกวา่ ๕ เมตร     

   (๓) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๒ ท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕ ถึง รอ้ยละ ๓๕ ใหมี้ได้

เฉพาะอาคารอยู่อาศัยท่ีมีความสูงไม่เกิน ๘  เมตร  มีระยะห่างจากอาคารขา้งเคียงไม่น้อยกว่า  

๔ เมตร ขนาดแปลงท่ีดินท่ียื่นขออนุญาตก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางวา มีพ้ืนท่ี

อาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๙๐ ตารางเมตร และมีพ้ืนท่ีวา่งไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๗๐ ของแปลงท่ีดิน

ท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  
 (๔) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ ท่ีมีความลาดชนัเกินกว่ารอ้ยละ ๓๕ ถึง รอ้ยละ ๕๐ ใหมี้ได้

เฉพาะอาคารอยูอ่าศยัท่ีเป็นอาคารเด่ียวท่ีมีความสงูไมเ่กิน ๘ เมตร ขนาดแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาต

ก่อสรา้งตอ้งมีเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางวา พ้ืนท่ีอาคารคลุมดินต่อหลงัไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร 

และมีพ้ืนท่ีวา่งไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 (๕) พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ ท่ีมีความลาดชันเกินกว่ารอ้ยละ ๕๐ หา้มก่อสรา้งหรือ

ดดัแปลงอาคารใดๆ 
พ้ืนท่ีวา่งท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้น้ี ตอ้งมีพ้ืนท่ีสีเขียวไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ของพ้ืนท่ีวา่ง

น้ัน โดยมีไมย้นืตน้ท่ีเป็นไมท้อ้งถ่ินเป็นองคป์ระกอบหลกั  

          การปรับระดับพ้ืนดินสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ ท่ีมีความลาดชันตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕   

ข้ึนไป  ใหป้รบัระดบัตามแนวนอนต่อแนวด่ิงไดใ้นอตัราส่วนไม่เกิน ๒ : ๑ ส่วน และหา้มปรบัระดบั

โดยการขุดดินหรือถมดิน ลึกหรือสูงเกิน ๑ เมตร เวน้แต่เพ่ือการก่อสรา้งระบบฐานรากอาคาร  

หอ้งใตดิ้น หรือบ่อเก็บน้ําใตดิ้น  และการปรบัระดบัพ้ืนดิน การขุดดิน การถมดิน ตอ้งไม่ทาํอนัตราย

ต่อรากและลาํตน้ของตน้ไมเ้ด่ียวหรือตน้ไมห้มู่ท่ีข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ท่ีมีขนาดความโตวดัโดยรอบ 

ลาํตน้ตรงท่ีสงู ๑.๓๐ เมตร ตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตรข้ึนไป และมิใหเ้คล่ือนยา้ยหรือทาํลายหินดานทั้งท่ี

อยูใ่ตพ้ื้นดิน ระดบัพ้ืนดิน หรือโผล่เหนือพ้ืนดิน 
 

/โครงสรา้ง  . . . 
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 โครงสรา้งท่ีเป็นเสารบัส่งสญัญาณท่ีใชใ้นกิจการโทรคมนาคมตอ้งมีระยะห่างจาก

แนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร  และไม่อยู่ภายใตห้ลกัเกณฑเ์ร่ืองการควบคุมความสงูของ

อาคารตามขอ้น้ี  
 พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๒ ตามขอ้น้ี หา้มดําเนินการจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ยการ

จดัสรรท่ีดิน   
 
 ขอ้ ๘ พ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๓ ท่ีมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลน้อยกวา่ ๓๐ เมตร  หา้ม

ก่อสรา้งหรือดัดแปลงอาคารใดๆ ส่วนพ้ืนท่ีบริเวณท่ี  ๓  ท่ีมีระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลตั้งแต่   

๓๐  เมตร  ข้ึนไป ใหมี้ไดเ้ฉพาะอาคารท่ีมีความสงูไม่เกิน ๖ เมตร และมีพ้ืนท่ีวา่งไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

๗๕ ของแปลงท่ีดินท่ียืน่ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
 
 ขอ้ ๙ การวดัความสงูของอาคาร ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
 (๑) กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพ้ืนดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินตํา่กว่าถนน

สาธารณะในบริเวณท่ีก่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสรา้ง  ในกรณีท่ีมีการปรบัระดับพ้ืนดิน

เท่ากบัถนนสาธารณะหรือสงูกวา่ถนนสาธารณะใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ  
 (๒) กรณีมีหอ้งใตดิ้นซ่ึงค่าระดบัเป็นลบ ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน

ท่ีก่อสรา้งเช่นเดียวกบักรณี (๑) 
 (๓) กรณีพ้ืนดินเป็นเชิงลาดแนวเชิงเขา ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพ้ืนดิน 

ท่ีก่อสรา้ง ณ จุดท่ีตํา่ท่ีสุดของอาคารหลงัน้ัน 
 การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดับตามวรรคหน่ึงข้ึนไปในแนวด่ิงถึงส่วนท่ี

สงูสุดของอาคาร  สาํหรบัอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัถึงยอดผนังของชั้นสงูสุด 
 
  ขอ้ ๑๐ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๑ บริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี ๓ หา้มกระทําการหรือ

ประกอบกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) การทาํเหมือง 
 (๒) การขุด ตกั หรือลอก กรวด  ดิน ดินลกูรงั หรือทรายบก ในพ้ืนท่ีท่ีมีความสงู

จากระดบัน้ําทะเลปานกลางเกิน ๘๐ เมตร หรือมีความลาดชนัเฉล่ียเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕  เวน้แต่เพ่ือ

การก่อสรา้งส่ิงปลกูสรา้งอ่ืนใดท่ีมิใช่อาคาร หรือเพ่ือการดาํเนินการท่ีไดร้บัการยกเวน้ตามท่ีกาํหนด

ไวใ้นขอ้ ๖ หรือขอ้ ๗    
 (๓) การถม ปรบัพ้ืนท่ี หรือปิดกั้น ซ่ึงทาํใหแ้หล่งน้ําสาธารณะในแผ่นดินต้ืนเขิน

หรือเปล่ียนทิศทางหรือทาํใหน้ํ้าในแหล่งน้ําน้ันไมอ่าจไหลไปไดต้ามปกติ 
 (๔) การกระทาํใดๆ ท่ีเป็นการเปล่ียนสภาพธรรมชาติของพ้ืนท่ีพรุ ป่าชายเลน และ

แหล่งหญา้ทะเล เวน้แต่การดาํเนินงานของทางราชการเพ่ือการวจิยัทางวชิาการ การคุม้ครอง การฟ้ืนฟ ู 

การเพาะพนัธุพื์ชและสตัวน้ํ์า 
 

/(๕)  . . . 
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 (๕) การปล่อยท้ิงมลพิษลงสู่แหล่งน้ําหรือทะเล เวน้แต่เป็นกรณีท่ีไดผ่้านการ

บาํบดัตามมาตรฐานของทางราชการแลว้ 
 (๖) การติดตั้งป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายบนพ้ืนดิน ดังต่อไปน้ี  

เวน้แต่ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายของทางราชการ  
  (ก) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีเอกชนท่ีมีระยะห่าง

จากท่ีสาธารณะวดัเป็นมุมฉากในแนวราบบนพ้ืนดินและในอากาศน้อยกวา่สองเท่าของความสงูของ

ป้ายและส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายน้ันในแนวด่ิง 
           (ข) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือท่ีสาธารณะท่ีมีขนาด

เกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสรา้งเกิน ๑๐ กิโลกรมั  
         (ค) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรับติดหรือตั้งป้ายตามแนวทางหลวงหรือทาง
สาธารณะ ในลักษณะบดบังหรืออาจจะบดบังทัศนวิสัย หรือทัศนียภาพอันสวยงาม หรือน่าจะเป็น

อนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรพัยสิ์น และป้ายตามแนวทางหลวง ท่ีมีระยะห่างระหว่างป้ายน้อยกว่า 

๑,๐๐๐ เมตร    
                 (ง) ป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนสาํหรบัติดหรือตั้งป้ายเหนือพ้ืนท่ีท่ีมีระดบัความสงู

จากระดบัน้ําทะเลปานกลางตั้งแต่ ๔๐ เมตรข้ึนไป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๓๕  
 (๗) การกระทําการใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางธรณีสณัฐาน

ทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ หรือ ชีวกายภาพ ในพ้ืนท่ีสนัทราย หรือหนา้ผา 
 
 ขอ้  ๑๑ ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ หา้มกระทาํการหรือประกอบกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
 (๑) การถมทะเล เวน้แต่เป็นนโยบายของรฐัตามมติคณะรฐัมนตรี  หรือมีความ

จาํเป็นเพ่ือกิจการของส่วนราชการตามมติคณะกรมการจงัหวดัโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรี 
 (๒) การล่วงลํ้ าลํา น้ํา  เว ้นแต่อาคารหรือการล่วงลํ้ า ท่ีได้รับอนุญาตตาม

กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการเดินเรือในน่านน้ําไทย 
 (๓) การขุดลอกร่องน้ํา เวน้แต่เป็นการบํารุงรักษาทางน้ํา หรือการดําเนินการ 

เพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ  
 (๔) การเล่นเรือสกูต๊เตอร ์การเล่นเจต๊สกี หรือการเล่นเรือลากทุกชนิด  
 (๕) การเดินท่องเท่ียวใตท้ะเล (Sea Walker) หรือการทอดสมอเรือ ในแนวปะการงั 
 (๖) การประกอบกิจการรา้นอาหาร ภตัตาคาร หรือโรงแรมบนเรือ 
 (๗) การเก็บหรือทําลายปะการัง ซากปะการัง หรือหินปะการัง กัลปังหา หรือ 

หญา้ทะเล หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีอาจเป็นอนัตรายหรือมีผลกระทบทาํใหป้ะการงั ซากปะการงั หรือ

หินปะการงั กลัปังหา หรือหญา้ทะเลถกูทาํลาย หรือเสียหาย 
 (๘) การจบัหรือการครอบครองปลาสวยงามตามท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชีปลาสวยงาม

ทา้ยประกาศน้ี เวน้แต่ 
 

/(ก)  . . . 
 



  

- ๘ - 
 

  (ก) การจบั หรือครอบครองของทางราชการ เพ่ือการศึกษาวิจยั การเพาะพนัธุ ์

การเพาะเล้ียง หรือเพ่ือกิจการสวนสตัวส์าธารณะ ทั้งน้ี  ตอ้งไดร้บัหนังสืออนุญาตจากกรมประมง

หรือผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี แลว้แต่กรณี หรือการจาํหน่ายปลาสวยงามท่ีไดจ้ากการเพาะพนัธุห์รือ

การเพาะเล้ียง 
  (ข) การครอบครองของภาคเอกชนเพ่ือการเพาะเล้ียงเพ่ือจาํหน่ายโดยไดร้บั

หนังสืออนุญาตจากกรมประมงหรือผูว้่าราชการจงัหวดักระบ่ี  หรือการครอบครองเพ่ือการพกัผ่อน

หยอ่นใจ 
 (๙) การเพาะเล้ียงกุง้เพ่ือการคา้ 
 (๑๐) การประมงท่ีใชเ้คร่ืองมือประมงประเภทอวนลากหรืออวนรุนทุกประเภทและ

ทุกขนาดท่ีใชป้ระกอบกบัเรือยนต ์อวนทบัตล่ิง (อวนชกั) อวนลอ้มหรือลอบปลาทรายประกอบกบั

เคร่ืองมือกระทุง้น้ํา ยาเบ่ือ แกส๊หรือระเบิด อวนญ่ีปุ่น หรือเคร่ืองมือประมงทุกชนิดท่ีใชป้ระกอบกบั

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 
 (๑๑) การกระทําใดๆ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐาน

ทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ หรือชีวกายภาพ ในพ้ืนท่ีสนัดอนหรือปากน้ํา เวน้แต่การกระทาํของทาง

ราชการเพ่ือป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ หรือเพ่ือความปลอดภยัในการเดินเรือ 
   (๑๒) การกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพหาดไปจากเดิม หรือทาํให้

ทศันียภาพบริเวณหาดเสียไป เวน้แต่การกระทาํของทางราชการเพ่ือการฟ้ืนฟูและรกัษาสภาพตาม

ธรรมชาติของหาด การป้องกนัการกดัเซาะชายฝัง่ การรกัษาความปลอดภยัทางทะเลและชายหาด  

การติดตั้ งป้ายเตือนของทางราชการ หรือการทําทุ่น ทั้ ง น้ี  โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตามขอ้ ๑๓  

     
 ขอ้ ๑๒ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีจะทําการก่อสรา้งอาคาร หรือ

ดําเนินการโครงการหรือประกอบกิจการในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ นอกจากตอ้งปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ีแลว้  ใหจ้ดัทาํและเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ หรือรายงาน

การวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แลว้แต่กรณี ต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติท่ีกําหนดไวต้ามมาตรา ๔๖ แห่ง

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕   
 รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ ใหจ้ดัทําสาํหรับการก่อสรา้งอาคาร หรือ 

การดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศัยรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดงักล่าวรวมกนัตั้งแต่ 

๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไมถึ่ง ๔,๐๐๐ ตารางเมตร 
 

/(๒)  . . . 
 



  

- ๙ - 
 

 (๒) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีจาํนวน

เตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๑๐ เตียง ถึง ๒๙ เตียง 

 (๓) การจัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย ์ท่ีมีจาํนวนท่ีดินแปลงยอ่ยไมถึ่ง ๒๕๐ แปลง หรือมีเน้ือท่ีไมเ่กิน  ๑๐๐ ไร่ 
 (๔) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรับเรือตั้งแต่ ๑๐ ตันกรอส ถึง ๑๐๐ ตัน

กรอส เวน้แต่ท่าเทียบเรือสาํราญและกีฬา ทุกขนาด 
 (๕) ทางหรือถนนส่วนบุคคล ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ  ๑๕ 

ถึง รอ้ยละ  ๒๕ และมีความยาวต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ ๕๐๐ ถึง ๑,๕๐๐ เมตร  
 (๖) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายว่าดว้ยทางหลวง ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ ๑๕ ถึง รอ้ยละ ๒๕  
 (๗) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้น 

ในอาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไมถึ่ง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
 (๘) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียได้

ไมเ่กิน ๓,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมลูฝอยท่ีมีปริมาณในการ

กาํจดัไมเ่กิน ๕๐ ตนัต่อวนั แต่ไมร่วมถึงโรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุ 

ไมใ่ชแ้ลว้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 (๙) กิจการท่ีนําบ้านพักอาศัยท่ีมีจํานวนตั้งแต่ ๑๐ หลัง ถึง ๗๙ หลัง หรือ 

หอ้งแถว ตึกแถว หรือบา้นแถว  ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๑๐ หอ้ง ถึง ๗๙ หอ้ง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลง

เดียวกนัหรือติดต่อกนัไปใหบ้ริการเป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม    
 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ใหจ้ดัทําสําหรับการก่อสรา้งอาคาร 

หรือการดาํเนินการโครงการหรือประกอบกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

 (๑) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  ท่ีอยู่ห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลเกินกว่า ๕๐ เมตร  

ซ่ึงมีจํานวนหอ้งพักตั้งแต่ ๘๐ หอ้งข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 

๔,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

 (๒) โรงแรมหรือสถานท่ีพกัตากอากาศตามกฎหมายว่าดว้ยโรงแรม หรืออาคารอยู่

อาศยัรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร ท่ีอยูห่่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไมเ่กิน ๕๐ เมตร  

 (๓) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล ท่ีมีจาํนวน

เตียงสาํหรบัผูป่้วยคา้งคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียงข้ึนไป 
 (๔) การจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรท่ีดินเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศัยหรือเพ่ือ

ประกอบการพาณิชย์ ท่ีมีจํานวนท่ีดินแปลงย่อยตั้งแต่ ๒๕๐ แปลงข้ึนไป หรือมีเน้ือท่ีเกินกว่า   

๑๐๐  ไร่  
   

/(๕)  . . . 
 
 
 



  

- ๑๐ – 
 
 (๕) ท่าเทียบเรือทุกประเภทท่ีสามารถรบัเรือเกินกวา่ ๑๐๐ ตนักรอส และท่าเทียบ

เรือสาํราญและกีฬา ทุกขนาด 
 (๖) ทางหรือถนนส่วนบุคคลท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัตั้งแต่รอ้ยละ  ๑๕ 

ข้ึนไป และมีความยาวต่อเน่ืองกนัเกินกวา่ ๑,๕๐๐ เมตร 
 (๗) ทางหลวงหรือถนนตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง ท่ีก่อสรา้งบนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

ลาดชนัเกินกวา่รอ้ยละ ๒๕ 
 (๘) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ  ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกชั้น 

ในอาคารหลงัเดียวหรือหลายหลงัรวมกนัตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 
 (๙) โรงงานปรบัคุณภาพของเสียรวมท่ีมีขีดความสามารถในการบาํบดัน้ําเสียได้

เกิน ๓,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั หรือสถานท่ีท่ีใชใ้นการกาํจดัขยะมลูฝอยท่ีมีปริมาณในการกาํจดั

เกิน ๕๐ ตันต่อวนั และโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุไม่ใชแ้ลว้ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน      

 (๑๐) กิจการท่ีนําบา้นพักอาศัยท่ีมีจํานวนตั้งแต่ ๘๐ หลัง หรือหอ้งแถว ตึกแถว  

หรือบา้นแถว  ท่ีมีจาํนวนหอ้งพกัตั้งแต่ ๘๐ หอ้ง ท่ีอยู่ในท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือติดต่อกนั ไปใหบ้ริการ

เป็นสถานท่ีพกัในลกัษณะโรงแรมตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 
 (๑๑) อาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 
  การก่อสรา้งอาคารตามขอ้น้ี  ใหห้มายความรวมถึงการดัดแปลงหรือการเปล่ียน 

การใชอ้าคารดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการกาํกบัดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มใน

พ้ืนท่ีตามข้อ ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่งตั้ ง

คณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามผลการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มข้ึน เพ่ือทําหน้าท่ีดูแล ติดตาม 

ตรวจสอบการบงัคบัใชม้าตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และใหค้วามเห็นชอบการนําแผนงานต่างๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มไปปฏิบติัการ ทั้งน้ี  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ี 
  คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ประกอบดว้ยผูว้่าราชการจงัหวดักระบ่ี เป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนส่วนราชการประจําจังหวัดกระบ่ีท่ีเก่ียวข้อง  ผู้แทนรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง 

นายอําเภอเมืองกระบ่ี  ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ อยู่ในเขตรับผิดชอบ  

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่ในจังหวดักระบ่ีไม่เกินสามคน ผูแ้ทน

ภาคเอกชนซ่ึงมีกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมท่ีอยู่ใน

จงัหวดักระบ่ีไมเ่กินส่ีคน และผูแ้ทนภาคเอกชนซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มในจังหวัดกระบ่ีไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และใหผู้ ้อํานวยการสํานักงาน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดักระบ่ี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

/ให ้ . . . 
 
 
 



  

- ๑๑ - 
 
 ใหผู้ว้่าราชการจงัหวดักระบ่ีเสนอรายช่ือกรรมการตามวรรคสองต่อรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั 
 
 ขอ้ ๑๔ เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรกัษา การอนุรกัษ์ การปกป้อง การฟ้ืนฟูบรูณะ 

และการจดัการดา้นทรพัยากรและส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีตามขอ้ ๔ ใหจ้งัหวดักระบ่ีโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการตามขอ้  ๑๓  มีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 (๑) จดัทาํแผนฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้ภาพฟ้ืนกลบัคืน

สู่สภาวะธรรมชาติเดิมนํามาซ่ึงความอุดมสมบรูณแ์ก่ทอ้งถ่ิน 
 (๒) ฟ้ืนฟูและบํารุงรักษาพ้ืนท่ีป่าชายเลนท่ีมีสภาพเส่ือมโทรมหรือเลิกการใช้

ประโยชน์ตามท่ีไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายแลว้ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนตาม (๑)  และแผนการจดัการ

ป่าชายเลนของประเทศตามมติของคณะรฐัมนตรี  เพ่ือเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัวน้ํ์าและเพ่ือเพ่ิม

ความสมบรูณใ์หแ้ก่ธรรมชาติ 
 (๓) กาํหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในพ้ืนท่ีบริเวณท่ี ๔ และประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป 
 
 ขอ้ ๑๕ ในกรณีท่ี มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการท่ี มีผลเป็นการคุ้มครอง

ส่ิงแวดลอ้มไวดี้กวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ี ก็ใหเ้ป็นไปตามมาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายน้ัน 
   
 ขอ้ ๑๖ ในเขตพ้ืนท่ีตามขอ้  ๔  ผูมี้อาํนาจหน้าท่ีตามกฎหมายอ่ืนตอ้งดาํเนินการ

ใหเ้ป็นไปตามมาตรการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศน้ีดว้ย 
 
 ขอ้ ๑๗ การกระทํา  กิจกรรม  หรือกิจการใดท่ีตอ้งหา้มตามประกาศน้ี ถา้ไดร้ับ

อนุญาตตามกฎหมายใดไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบั ใหค้งดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่จะไม่ได้

รบัอนุญาตหรือไม่ไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายน้ัน  แต่จะดาํเนินการอ่ืนเพ่ิมเติมหรือ

นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุญาตไวแ้ลว้ หรือนอกเหนือจากพ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตไวเ้ดิมก่อนวันท่ี

ประกาศน้ีใชบ้งัคบัไมไ่ด ้
 
  ขอ้ ๑๘  อาคารท่ีมีอยู่แลว้ก่อนหรือในวันท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ ใหไ้ด้รับยกเวน้ 

ไมต่อ้งดาํเนินการตามประกาศน้ี  การดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑต์ามประกาศน้ี  แต่จะดดัแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอ้าคารดงักล่าวใหเ้ป็นอาคารชนิด

หรือประเภทท่ีมีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศน้ีไมไ่ด ้
 

/ขอ้ ๑๙  . . . 
 
 
 
 
 



  

- ๑๒ - 

 
 ข้อ ๑๙  อาคารท่ีได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

เปล่ียนแปลงการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  หรือท่ีไดร้ับอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยการน้ัน  ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ และยงัก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช ้

ไม่แลว้เสร็จ  ใหค้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใชบ้งัคบัจนกว่าจะ

ดาํเนินการแลว้เสร็จตามท่ีไดร้บัอนุญาตหรือท่ีไดร้บัแจง้ไว ้ แต่การขอเปล่ียนแปลงการอนุญาตหรือ

การแจง้หรือการดําเนินการอ่ืนใดหลังจากวันท่ีประกาศน้ีใชบ้ังคับ  ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

กาํหนดไวใ้นประกาศน้ี 
  อาคารท่ีได้ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงการใช้ตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายว่าดว้ยการน้ันไวแ้ลว้ก่อนวนัท่ีประกาศน้ีใช้

บงัคบั การพิจารณาอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตน้ัน 
 

  ขอ้ ๒๐  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้ังคับนับแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา           

และใหมี้ระยะเวลาการบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕     
 

                       ประกาศ ณ วนัท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
                 (นายสุวทิย ์ คุณกิตติ) 
                 รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป ประเภท ง  เล่ม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง   
ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สาํเนาถกูตอ้ง 

 
 (นายวรีนิต  ฐานสุพร) 

 นักวชิาการส่ิงแวดลอ้มชาํนาญการพิเศษ 



ลําดับท่ี รายช่ือ กําหนดขนาด

๑ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Acanthurus ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
๒ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenochaetus
๓ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Naso ความยาวไมเกิน ๒๐ ซม.
๔ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Paracanthurus
๕ ปลาขี้ตังเบ็ดทุกชนิดในสกุล (Genus) Zebrasoma

๖ ปลากบทุกชนิดในวงศ (Family) Antennariidae

๗ ปลาอมไขทุกชนิดในวงศ (Family) Apogonidae

๘ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistapus
๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Balistoides
๑๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Melichthys
๑๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Odonus
๑๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudobalistes
๑๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Rhinecanthus

๑๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Alticus
๑๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Andamia
๑๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Aspidontus
๑๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Atrosalarias
๑๘ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Blenniella
๑๙ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Cirripectes
๒๐ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Ecsenius
๒๑ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Entomacrodus
๒๒ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Exallias
๒๓ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Istiblennius
๒๔ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Laiphognathus
๒๕ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Meiacanthus
๒๖ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Plagiotremus
๒๗ ปลาต๊ักแตนหินทุกชนิดในสกุล (Genus) Salarias

๒๘ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ (Family) Carcharhinidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๒๙ ปลาขางใสทุกชนิดในวงศ (Family) Centriscidae

๓๐ ปลาผีเส้ือ และปลาโนรีทุกชนิดในวงศ (Family) Chaetodontidae

๓๑ ปลาเหย่ียวทุกชนิดในวงศ (Family) Cirrhitidae

๓๒ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblyeleotris
๓๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Amblygobius
๓๔ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Asteropteryx
๓๕ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Bathygobius
๓๖ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Callogobius
๓๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Cryptocentrus
๓๘ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Ctenogobiops

บัญชีปลาสวยงาม
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
เรื่อง  กําหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม

ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดกระบ่ี

Apogonidae

Balistidae

พ.ศ. ๒๕๕๓
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๓๙ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Eviota
๔๐ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Exyrias
๔๑ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Gnatholepis
๕๒ ปลาบูปะการังทุกชนิดในสกุล (Genus) Gobiodon
๔๓ ปลาบูทุกชนิดในสกุล (Genus) Istigobius
๔๔ ปลาบูมหิดลทุกชนิดในสกุล (Genus) Mahidolia
๔๕ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Myersina
๔๖ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Priolepis
๔๗ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Stonogobiops
๔๘ ปลาบูจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Trimma
๔๙ ปลาบูทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Valenciennea
๕๐ ปลาบูกุงทุกชนิดในสกุล (Genus) Vanderhorstia

๕๑ ปลากะรังเมือกทุกชนิดในวงศ (Family) Grammistidae

๕๒ ปลาขาวเมาน้ําลึกทุกชนิดในวงศ (Family) Holocentridae

๕๓ ปลานกขุนทองทุกชนิดในวงศ (Family) Labridae

๕๔ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Hoplolatilus
๕๕ ปลาจรวดทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Malacanthus

๕๖ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Nemateleotris
๕๗ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Parioglossus
๕๘ ปลาบูลูกดอกทุกชนิดในสกุล (Genus) Ptereleotris

๕๙ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Amanses
๖๐ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Cantherhines
๖๑ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Oxymonacanthus
๖๒ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Paraluteres
๖๓ ปลาวัวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pervagore

๖๔ ปลาไหลทุกชนิดในวงศ (Family) Muraenidae

๖๕ ปลาปกเปากลองทุกชนิดในสกุล (Genus) Ostracion

๖๖ ปลากระดี่ทะเลทุกชนิดในวงศ (Family) Pempheridae

๖๗ ปลาตาแหงนทุกชนิดในวงศ (Genus) Parapercis

๖๘ ปลาครีบยาวทุกชนิดในวงศ (Family) Plesiopidae

๖๙ ปลาสินสมุทรทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacanthidae

๗๐ ปลาสลิดหิน และปลาการตูนทุกชนิดในวงศ (Family) Pomacentridae

๗๑ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Blennodesmus
๗๒ ปลาไหลทรายทุกชนิดในสกุล (Genus) Congrogadus
๗๓ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudochromis
๗๔ ปลาหลังจุดทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudoplesiops

๗๕ ปลาโรนิน และปลาโรนันทุกชนิดในวงศ (Family) Rhinobatidae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

๗๖ ปลานกแกวทุกชนิดในวงศ (Family) Scaridae ความยาวไมเกิน ๕๐ ซม.

Plesiopidae

Pomacanthidae

Rhinobatidae

Scaridae

Pempheridae

Pinguipedidae (Mugiloididae)

Monacanthidae

Ostraciidae

Pomacentridae

Muraenidae
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Pseudochromidae

Grammistidae

Holocentridae

Labridae

Malacanthidae

Microdesmidae
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๗๗ ปลาสิงโตและปลาหินทุกชนิดในวงศ (Family) Scorpaenidae

๗๘ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Liopropoma
๗๙ ปลากะรังจ๋ิวทุกชนิดในสกุล (Genus) Pseudanthias

๘๐ ปลาสลิดทะเลโฉมงามชนิด Siganus (Lo) magnificus
๘๑ ปลาสลิดทะเลเหลืองชนิด Siganus puelloides

๘๒ ปลาจ้ิมฟนจรเขปศาจทุกชนิดในวงศ (Family) Solenostomidae

๘๓ ปลาฉลามลายเสือดาวชนิด Stegostoma fasciatum

๘๔ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Bhanotia
๘๕ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Choeroichthys
๘๖ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Corythoichthys
๘๗ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Doryrhamphus
๘๘ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Dunckerocampus
๘๙ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Halicampus
๙๐ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Phoxocampus
๙๑ ปลาจ้ิมฟนจรเขทุกชนิดในสกุล (Genus) Trachyrhamphus

๙๒ ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Arothron
๙๓ ปลาปกเปาทุกชนิดในสกุล (Genus) Canthigaster

๙๔ ปลาสามครีบทุกชนิดในวงศ (Family) Tripterygiidae

๙๕ ปลาผีเส้ือเทวรูปชนิด Zanclus cornutus

Tetraodontidae

Tripterygiidae

Zanclidae

Siganidae

Solenostomidae

Stegostomidae

Syngnathidae

Scorpaenidae

Ostraciidae
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